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JULES DE BRUYCKER
TEEKENAAR EN ETSER

I

F.T gereedschap van den teekenaar weegt niet zwaar-

der dan dat van den minnezanger. Een teeken-

plank, inkl, pennen, veel meer heefl hij niet noodig.

Wanneer hij tevcns graveur is, zooals Jules de

Bruycker, liceft hij lultel meer mee te vocren.

Waar hij stil houdt, kan zijn zang van zwarte

lijnen dadelijk op het blanke papier ontslaan. Hij

is als de keleUapper, die zich op den hoek eener straat nederzet.

Wat weegt hij weinig in het zware leven! De hefde tot zijn ambacht

vervult hem zoozeer, dat het hem onverschilhg is, of hij in een paleis

of op een zolder woont. Want er leeft evenveel passie in dengene die

etst of hout snijdt, als in den frcsco-schilder. Die kunst leeft heelemaal

mee met den geest en de stemming van een mensch. Het is een hand-

werk, dat den eenvoudigen werker niet onderscheidt van den meest

primitieven ambachtsman.

Gemakkelijker nog dan de schilders, konden teekenaars en plaat-

snijders dus den weg der ballingschap uitgaan. Zij behoefden slechts een

tafel, bij het licht van een raam. Zij, die ooit met vreugde handwerk

hebben verricht, beselTen hoe het graveeren vele zorgen kan doen

vergeten. Welke macht zou hen van bun venster kunnen wegrukken?

En wat zouden ze met meer eer en overtuiging kunnen voortbrengen,

dan hunne prenten?

Overigens leven plaatsnijder en teekenaar niet in het werkelijke

leven. Of, juister gezegd, zij leven er op een heel bijzondere wijze.

Zij zijn gehecht aan een vak, dat hen heelemaal in beslag neemt. Zij

gelijken degenen, die den steen der wijzen zoeken. Buiten hun werk

schijnen alle belangen van het leven hen verre en als in nevelen

gehuld. Zij zijn verblind door hun begeestcrend werk, en bij iedere

ontdekking, die ons onbeteekenend zou toeschijnen, maar voor hen

Onze Kunst. Deel X.XXIII, Januari 1918.
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reusachtig is, zouden ze wel willcn uilrocpcn : ,.Avez-vous hi Biirutli?"'

of een kreet van Archimedes.

Vooral hct etsen is ecu romanliscli vak. Hel lireiigt den aiheider

vooiidurend in vervoerine;. Geen knnst is meer afhankehjk \aii liaar

wijze van uiklrukkins'. (icen amhachl hial sterker sporen na hij liet

scheppen van een werk. Van den aanvang af ondergaat de visie van

den kunstenaar den invloed der niosehjkhcden en der eigensehai)])en

der techniek. Ik herinner mij den hhk van Coltel, zijn vreugde uilend

bij het inbijlcn van het koper: „Cuisine delectable!"' riep hij nit.

Etsen is dns een kunst, waarbij de techniek niedewerkt met de

visie, waarbij de eene de andere meesleept langs heerlijke en onver-

wachte wegen. Het genot om op het koper te krassen of om in hout

te snijden is niet geopenbaard aan degenen die de kunst onder een

last van idealiteit willen verpletteren.

Die invloed van het vak op de visie is duidelijk merkbaar in

De Bruycker's etsen. Deze kunstenaar raapte zijn gereedschap samen,

en verliet het land in het begin van den oorlog, maar zijn hart liet

hij te Gent. Van zijne gehechtheid aan zijn oude geboortestad getuigen

zijne etsen. Ik vermoed dat hij zwaar aan heimwee lijdt. Waar lijden

we overigens alien aan, in de ballingschap ? Een ieder heeft het

antwoord ras gegeven. 0ns senlimenteel geheugen toovert enkele

scherpe beelden voor het oog onzcr verbeelding. En wat zijn ze een-

voudig en bescheiden, die beelden I

Omdat ze zoo bescheiden zijn, geven De Bruycker's prenten ons

het ware beeld zijner stad. Een oppervlakkig beschouwer zal voor die

prenten misschien zeggen, dat de kunstenaar het Gentsche leven met

een heel bijzondere visie weergeeft. Dit is een vergissing. Vooreerst

de ware stad — het weze St. Winoxbergen of Brugge, Brussel of Lyon —
is die, waar de oude ziel der gemeenle zich verschuild heeft. Men
moet geen oudheidkundige zijn om te beseffen, dat opeenhoopingen

van gebouwen pas na lange jaren beginnen te leven. Dan is een niet

te omschrijven gemeenschap ontstaan tusschen menschen en dingen.

Die gemeenschap bestaat uit duizend schakeeringen, welke door deze

gevoelens waargenomen en genoten kunnen worden.

Het ware tooneel der stad is dus haar oud centrum. Wie zijn de

figuranten, die zich bewegen om die oude monumenten, in de smalle

straten, onder de sombere portalen? De anonymen, die overal op elkaar

gelijken en die van de „moderne wijken' komen, dezelfde in alle

steden, komen er ongetwijfeld voorbij, maar in minderheid. Zij trekken

er slechts doorheen. Zij, die deze oude straten bevolken zijn geheel
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anders. Vooreerst mag men zcqgeii, chil zij in de wijk vcrblijven, en

dat ze cr de slralen werkelijk van „bc\vonen"". Bedelaars. venlers,

handwcrkslieden, gebrekkigcn, licel eon gehcimzinnige bevolking ,,be-

woont" het warme en oude bart der slad, bezit de eenig ware stad,

zooals bun oude kleeren ben bezitten, zij, cbe na bun derligsle jaar

geen leellijd nieer bebben. De intense en zuivere visie van een stad

is deze; bet is bare bokvasle bevolking, geiiecbt aan bare oude
gebouwen.

Daarom bgl beel Gent in de teekeningen van De Bruycker. Dat bij

ze uitvoert te Gent, te Brugge of te Louden, men ziet er de roerlooze

stad, men ademt er de lucbt van liaar arnioedigc. liarde, droge en

sHmme bevolking.

Hij is even juist en waar als Goya, wiens boerlig accent zelf's de

waarbeid der portretten niet vcrmindert. Wat meer syntbese in zijn

werk, en minder tbeoretiscb reabsme van dertig jarcn ber, zou mij

hem met Goya doen vergeHjken. Maar men kan een kunstenaar beter

naar zijn eigen werk afmeten. ledere vergeHjking voert ons overigens

te uitsluitend tot een enkele atmosfeer. Wanneer ik zeg dat in den

Draak van 7 Belfoii, en misscbien in bet Huis I'cin Jan Palfijn, bet

Hcht verdeeld is met bedoelingen aan die van Rembrandt gcbjk, dan

leid ik de gedachle van den lezer opeens in een te nauwe en bijna

gebeel vaiscbe baan. Ik zou een wereld oproepcn die ver uitgaat boven

bet werk van den modernen meester, terwijl dit werk tocb ook weer

qualiteiten bezit, die men bij Rembrandt niet aantreft. Groote namen
werpen een scbaduw, zelfs op helgeen bun niet toebcboort. Ook zou

men, naar aanleiding van zekere pikante figurcnol'van zeker sterk en

geestig accent, Callot kunnen noemen. Maar dan zou opeens zeker

muskettiers-romanlisme over De Bruyckers werk komen zweven. En
bier ligt de romantische toets tocb alleen in bet uitzicbt van bet werk. Bij

Callot openbaart die zicb in een soort looze snoefzucbt der personages,

en tevens in den eleganten en uiterlijken trek der graveerstift. Hoeden

we ons voor vcrgelijkingen, welke een scboolsch en al te gemakkelijk

bulpmiddel zijn, en vooral te onnauwkeurig en onbillijk.

Bescbouwcn we dus bet werk van den etser. ledere prent verdient,

tot onze vreugde, in bet dubbele opzicbt van uitvoering en gevoel

onderzocbt te worden. Want, zooals ik bet over de graveurs in 't

algemeen zegde, werkt deze met een bestendige passie.

De Draak is meer dan een algemeene visie van Gent. Het is een

drama van den arbeid, waaraan de stedelingen niet vreemd kunnen

of willen blijven. Gent is de stad der ambacbten. Een bezoek aan bet
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kleine museum van oudheden, loont ons hare smcden, hare meuhel-

makers; de geschiedenis leert ons hare politiekc macht. Den Drnak op

het Belfort hijschen is het groole werk der Gilden. Het is cen nicrk-

teeken in den Tijd. Hunne waardigheid zal haar zinnebeeld hebhen

op het hoogste punt der gcmeente.

Ook onlbreekt er niemand; en alle lianieren zijn ontplooid. Een
buitengewone slilte heerscht ongelwijfeld, tcrwiji de vervaarlijke koperen

draak stijgt. De menigte, aan den voet van hcl Belfort, doel eenzelfde

gcbaar: een ieder trekt mee aan de kabels, in werkelijkheid of in

gedachte. Uit de dichte massa steken eenige armen op, als tangen.

Hoe wonder expressief zijn die gebaren ! Het zijn de gebaren van

drukdoeners. Zij zijn van liun imporlancie doordrongen. Wanncer
de werkman zijn zondagsche kleeren aantrekt, en hij weet dat hij

gezien wordt, ontleent hij zijn gebaren aan de tooneelspelers in volks-

schouwburgen. Denk aan de rond-gebogen armen en aan den met

gemaakte gracie opgeheven pink. Evenals een muskettier zijn vulgair-

onbeschaamde elegancie heeft, heeft een ambachlsman de zijne; zwaar-

der, maar men vindt er de natuurlijke harmonie van den schoonen

handarbeid in weer. Hij verbeeldt zich, dat hij zijne gebaren aan de

helden van een blijspel ontleent, maar hij transponeert een slag van

de schaaf, een worp met een touw, of andere op zichzelf wonderschoone

bewegingen. Alvorens ik ze in eenig werk van De Bruycker opmerkte,

had ik het bewijs der kunstenaarsvisie dezer gebaren alleen gezien in

caricatuur, — Gavarni, Daumier. Daarom hecht ik veel waarde aan de

zeer juisle bewegingen der menigte, die om de touwen van den draak

krioelt. Hier valt, op het voorplan, den grooten man op te merken,

voorovergebogen op zijn beenen en zoo omvangrijk of hij zelf al den

ijver verpersoonlijkte, die hier wordt ten toon gespreid. Maar hij helpt

geenszins. Inlegendeel, wanneer men hem een touw over den schouder

moest leggen, zou hij er niet uilzien als een matroos, bezig aan de

trossen, maar als een zandleurder die met emphase zijn voile kar

voorlhekl. Tegen het Belfort schijnt een andere figuur onze opmerking

te illustreeren. Zij is mager en vervuld van eigen gewichl; hare buurlui

zien tegen haar op en luisteren; ongetwijfeld houdt zij zichzelf voor

een orakel.

De Bruycker heeft met fijnheid de nuance gevat, die uilmaakt wat

ik zou willen noemen het zondcKjsche gehaar, het gebaar van het jan-

hagel dat zich plotseling in het openbaar weldadig betoont, van den

pantofTelheld die opeens dapper is met het woord, van de kwezel die

zich als een nihilist aanslelt. Maar dit alles drukt nog niet volkomen
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uit wat ik wil doen bewonderen. Ziehier een voorbeeld van deze

transpositie van de gebaren des volks. Toen te Brussel het kanon zijn

stem deed booren, klonk bet eerste geknal gesmoord en ver verwijderd.

Ik sloeg drie scboenlappers gade, zonder door ben gezien teworden; zij

boorden bet geluid. Bij ieder scbot bieven zij den arm op, en staken

onnoozel-weg den wijsvinger omboog. Zoodra ze mij gezien badden,

wijzigde zicb dit gebaar. Het werd nocb tragiscb, nocb dreigend; bet

werd alleen eleganter, bet wilde ^ronder" zijn, edeler en losser. Welk
menscb is geen comediant, ten minste in de mate zooals deze drie

sclioenlappers bet waren? En men moet deze comedie kunnen be-

scbrijven, juist en oprecbt, zooals de etser bet doet.

In deze prent is er een andere comediant. Het is de Draak, die

zijn naam aan bet werk geeft. Hij legt een diepe onverscbiibgbeid aan

den dag, terwijl bij langs bet gevaarte der ingewikkelde slellages

opstijgt. Hij is zeker van zijne getrouwen, en laat zicb met touwen

omwinden als GuMiver te Lilliput. Hij werd niet geboren alleen uit

menscbelijke kunde. Hij was een god lang voor zij bem zijn verguld

koperen pantser gaven. Hij steekt de tong uit terwijl bij naar zijn

gebied klimt. En ongetwijfeld — dit is de wenscb der dwergen — zal

bij ben tegen de booze geesten der lucbt bescbermen, die de ziel der

stad zouden willen overmeesteren. Ziedaar de bonding van dezen

trotscben maar goedigen draak, zooals De Bruycker bem ons bescbrijft

met de krassen zijner naald op 't geverniste koper. De stellagie is

ingewikkeld als de macbinekamer van een fabriek. Om een feestmaal

van twee uren aan te ricblen, zijn dagen werk noodig. Om een roos

in Carmen's baar te kunnen bevestigen, moet maanden lang getuinierd

worden. Om dit verguld beest op den top van bet Bclfort te bijscben,

waren voorzeker eenige maanden timmermanswerk noodig. De graveur

vertelt ons de gescbiedenis van dit werk, de verbaasde burgers, nietige

slekken, geven ons bet commentaar.

Maar, evenals elken god door menscbenbanden geschapen, wordt

bij gevreesd, of zoo niet, vreezen de werklui eenig verraad bunner
touwen. Onder den draak is de plaats ledig, men ziet er alleen een

man, die gelijkt op een beksenketel op twee pooten. De open ruimte

is belder over de gebeele oppervlakte; overal, bebalve op die plaats,

beeft het penseel van den etser bet zuur laten inbijten om een fijnen

grijzen toon aan de prent te geven. De als tangen opgestoken armen
waar ik booger van sprak, lossen uit op dit wit met een onlroerend

gevoel voor bet gebeimzinnige, dat De Bruycker zoozeer beeft doen
spreken in zijn oorlogsteekeningen. In deze werken is de ontroering.
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iU zal niet zeggen dicper, maar van eon andcrcn aard. Hct is iiiet

allccn de dagclijksche ironic der groolsle dingen, maar hct ziclilhare

en hcilige drama der i'alalileit vocgt cr zicli hij. Dil hewondcrt men
vooral in de els, welUe het dichlsl hij de vori.ii;e werken van den

kunslenaar sUial, en juisl aan den Drank verwanl is: dc Dood oner

Vlaanderen.

De sneeuw, symbool van de ellende van den landbouwer, dekt

den even heuveligen bodem. Geraamlen van boonien, puinen, kruisen

verbreken te nauwernood de witte wade. Een zware hemel weegt op

den verkorlen horizont, die nabij schijnt en het looneel akelig omsluit.

Links rijst, als een rolswand, hel porlaal eener kerk op, en een

toren; de sleenen reus verdwijnt in de duislernis van den hemel. Daar,

de knekelbeenen zwaar gelaarsd, luidt de Dood de doodsklok. En de

roep des Doods wordt aanhoord.

Alles haast zich, gebogen, naar het portaal. In de sneeuw zijn de

wegen fe nauwernood zichtbaar; maar de doodgravers vinden ze,

komen samen en reppen zich, tusschen nog levende en jammerende

dooden, naar de doodenmis. Op den zwarten stroom der bcwegende

overlevenden, drijven en schokken de lijkkisten. En dc Duivcl, met

de priesterlijke alba bekleed, gaat 66k naar de kerk, voorafgegaan

door een helschen wierookbrander.

Zoo dragen deze slachtot!"ers hunne dooden gehoorzaam naar den

latalen Dood. Zij ondergaan gclaten de catastrofc. Enkele armen strekken

zich echter wanhopig naar den priester uit, die aan den toren is

opgehangen.

De Dood verschijnt in bijna alle nieuwerc etsen van De Bruycker.

In Kiillur! evenals in dc Dood over Vlaanderen beheerscht hij het looneel.

Hij kijkt in den muil van een monsterkanon, waarvan de wielen doen

denken aan de zware met ijzer beslagen schoenen van het Duitsche

voetvolk. Dit kanon wordt begeleid door het leger des doods. Trommel-

slagers, fusiliers, huzaren, het zijn al geraamlen die op veroveringen

uitgaan. De Bruycker gevoclt overigens het verleden en den invloed

van hel verleden in de nicest moderne gebeurtenissen.

De kunslenaar beschikt over de geheele gamma der gevoelens en

uildrukkingen van zijn volk. Zelfs wannecr men oude sladsmarktcn

heeft gezien, le Mechelen, te Gent, te leperen, is het waarschijnlijk dat

De Bruycker ze ons opnieuw zal openbaren. Hij ziet de oude Biirclil-

plaats te Brugge, de Friiihnarkl Ic (icnl, dc oude Vlaainsche mark!,

zooals die in wcrkclijkhcid bcslaan. Kn zoo zijnc hcrschcppingen ons

overdrevcn toeschijnen, komt dil doordien wij aan de oppcrvlakte der
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dingen zijn blijvcn hangcn. In plants van den afstand weg te nemen.

die bestaat tusschen ons en het volk dat die looneelen verlcvendigt,

hebben wij liet naief beschouwd als verklecde figuren, of als de sciioen-

lappers die nierken dat ze gadegeslagen worden, waar ik zooeven van

sprak. In ieder geval gebaren zij niet voor ons. Ondanks hun koopmans-

geslepenheid bezitten zij dit arscnaal van gevoelens en ilkisies waarop

wij ons al te gemakkelijk verhoovaardigen. Deze veertigjarige met haar

kind op de knicen heelt niet minder lict gevoel van elegancie dan een

moeder uit den burgerstand. De sjaal die zij heefl geerfd veitegen-

woordigt zeker heel wat nicer en is onbetwistbaar mooier dan gelijk
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welke chdle des Indes van onze grootmoeders. Een al te gemakkelijke

lach zou ons hier een deel kunnen verbergen van hetgecn de kunslenaar

met het oog des geesles waarnam.

Om De Bruycker te begrijpen, moet men denken aan de hlikken

die een Gavarni werpt op het ras der ronds-de-cuir, op de militairen,

op de bourgeois, die ongetwijf'eld niets verstaan van de vrouw met

haar sjaal. Het volk dat krioelt op de marktpleinen van den graveur

is niet meer gekunsteld, en niet caricaturaler dan de herderinnen van

Trianon, de Palriotten van 1830, de werkman aan zijn werk of de

geleerde voor zijn reageerbuisjes. Men vindt slechts caricatuur wanneer

men te onnoozel aan een conventioneel en eenzijdig gezichtspunt

hangen blijft.

Deze personages in de etsen van De Bru^'cker zijn te nauwernood

van hunne omgeving afgescheiden. Het zijn silhouetten, uitgesneden

uit een antieke atmosfeer. Zij zijn het uitvloeisel van een steenen

omgeving, welke, schijnt het, met hen zou verdwijnen. De lonipen,

door de vijf figuren op het voorplan van de Burchtplaats gedragen,

zijn geen lompen. De vrouwen welke ons ,.pakken"' toeschijnen, zijn

met zorg gekleed, aangezien de woorden lompen en flarden van

beteekenis veranderen naarmate zij dalen of stijgen langs de ladder

der fortuin. Zoo al die kleedingstukken die prachtige grijze tonen ver-

kregen hebben, als die van de aarde en van de straatkeien, dan is het

dat ze sedert minstens twee geslachten schepselen kleeden, waarvan

het leven tusschen de grijze steenen en de grijze keien verloopt. De

costumes van De Bruyckers figuren, zelfs wanneer ze uitgedacht zijn

als in Loopgraaf, dragen de sporen van den tijd.

Zoo gaat het ook met de oude voorwerpen, welke op De Bruyckers

Markten te koop worden aangeboden. Stellig, er bestaat een hierarchie

der waarde tusschen deze voorwerpen, maar op het toppunt dezer

hierarchie staat een of ander prentje van Napoleon, dat precies evenveel

waarde heeft als een kleine Chardin, door een groot kunslhandelaar

van den boulevard opgepoetst en opgehemeld. Wanneer wij dit ver-

geten — ik herhaal het — wanneer wij vergeten dat de antiquair van

den boulevard net evenveel waard is als de uildrager van het kraampje,

loopt men gevaar om de diepte te miskennen van de studie naar het

leven bij den kunstenaar-etser, die als ieder waar kunstenaar, het

midden houdt tusschen subjectieve begeestcring en de zuivere visie

der voorwerpen.

Ik kan niet zeggen hoe machlig de prent, die ons bezighoudt,

Brugge voor ons oprocpt. We vinden er de geheimzinnige teekcnen,
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waarover ik in het begin dezer bladzijden gesproken heb. OngclwijCeld

dragen de personages tot de gelijkenis bij. De oude met zijn pijp is

wel de dorre wilgentronk, zooals hij zijn oude knoken op een Ijank

aan de Brugsche „reien" laat rusten. En de pijp. die hij als een voor-

werp van eeredienst vasthoudt, is voorzeker het zinnebeeld van het

stoTcisme der oude, sombere stad. Maar het stoicisme heeft zijn, helaas,

soms enge grenzen ! Zoo is de oude, die men in profiel ziet, gcenszins

vervuld van berusting. Hij is van een kwaadaardige leelijkheid, als een

helsche geest. De derde manspersoon vertoont ens, integendeel. een

goedzakkigen rug, al ziet hij er te duchlig gespierd uit om heelemaal

een goedzak le zijn.

Heel dit volk leeft van kruimels, hier van aaidappelen, in Italic

van macaroni. Maar hier zijn nevel en regen nooit ver weg. Ook
richten deze handeldrijvende niieren tenlen op. Niets nieuws: versleten

dock, houl van een afbraak. Dit alies lijkt op een kindcrspel. Maar
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het is eenvoudiger, en hel is geen spcl. Zijnc klcercn beschuUen hem
niet genoegzaam; dus bouwt hij ecn tijdelijk huisje dal, misschicii,

even geriefelijk is als de slaapslee waar hij den nacht zal doorbrengen.

Eenige van die kraanipjcs zijn opgericht tcgen het golhische gebouw,

dat het tooneel afsluif. Nabij dit hialste krioelt een nicnigle, zooals we

die in ander werk van den meester weervinden, nl. in zijne oorlogs-

herinneringen. Er is ook de kreupele jongen, die we op hcl Him van

Palfijn terugvinden.

Deze laatste prent, evenals de Draak. maar anders, is meer dan

een stadsgezicht van Gent. Overal gaat de beteekenis boven de voor-

werpen uit. Links, voor drie 17e-eeuwsche huizen, is een bijna onwaar-

schijnlijke groep gebogen over een kraampje. Men kan niet raden wat

ze verrichten. Het is geen belangrijk iets, maar t gebeurt in t centrum

van het leven der huisvrouwen die er omheen geschaard zijn. Zij dingen

ongetwijfeld op den prijs eener eetwaar. Het is heel het dagelijksclie

en eeuwige leven. En het gebeurt in de enge schaduw, die wel het

licht is der in steden opgcsloten menschen. Zelfs de zon, die het boven-

gedeelte der gevels en het straatje in den achtergrond verlicht is een

bleeke zon. Heel de filosofie welke dit werk bevat ligt in de wijze

waarop de zonnestralen zijn verdeeld. Een accent verhoogt de uit-

drukking van het tooneel. Ik bedoel een bloem van die straaltjes waar

de lucht lang onbeweeglijk blijft: een onderkomeling op krukken,

zwart insectje dat zich afteekent op de eenige heldere vlek die op de

straatstcenen valt. Hij staat daar als de dwergen in de verblindende

zon van Lombardije.

Een andere bloem van den bodem. d. w. z. van de Gentsche slralen,

is blijven staan op een ander tooneel van den groolen kunstenaar

De Bruycker: de Fruitmarkt te Gent. Het is een kokette koopster,

getooid met een hoed als een ooievaarsnest. „Sans ironie, le monde

serait comme une foret sans oiseaux." In plaats van ironie zou men

het potsierlijke kunnen zeggen, en een aphorisme uitspreken, dat even

ver van het paradoxale zou verwijderd zijn. De onzinnige hoed van die

vrouw slaakt argeloos een valschen en schrillen krcet. In geen prenten-

album van eenig meester vindt men zooveel arrogancie in een nochtans

zoo goedige silhouel. De koopster is blijven staan voor de manden

met appelen, door twee verschrompelde kooplui uitgeslald. Hare wijd-

uitslaande armen dragen twee ledigc manden, terwijl hare vuisten op

de heupen rustcn, aan beide zijden van een vooruitstekcnden bulk,

een bulk voor een victualien-markt. Boven op haar lang hool'd waggclt

in onwaarschijnlijk evenwicht de beruchte hoed, versierd met vier

10
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oude haiieveeren. Achter die figuur, in ccmi aiulcre koopsler, hcrkeiit

men cen mager, te Gent dikwijls voorkomend type.

Achter in het tooneel, zijn koopers en verkoopers kings andere

kraampjes onder open kicht gegroepeerd. Men ziet ouderwetsche kar-

reljes, een oude paraplu, en verderdoor, als achlergrond, ecnigc gevels

die, men weet niet waarom, de gewone beslemming van liui/AMi vcr-

raden, die rond eene markt oprijzcn. Zij scliijnen daar uit een ofander

dorp te zijn verplaatst, en door boeren le zijn bewoond. Zij liebben

den geur dcr aarde en der boerenlierl)erg: men vcrwaciit er zich aan.

slroo uit de venters te zien stekon. l-^en gevel draagt liier als een
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schoenlapper of ecu tininierman, de merkteekenen van zijii heroc'i).

De niarkt is een landelijk eiland midden in de stad.

Overal doel De Bruycker ons gevoelen, dat dil niel de ware stad is,

dat hier het gezag gedeeld wordt met den vrecmdc, den man van de

boomgaarden en de moestuinen. En met welke suhtiele nuancen, hoe

eenvoudig zegt hij, hoezeer de menigte liier verschilt van andere

markten. Men kan zich wel voorstellcn, dat de verkoopers zoowel als

de koopers niet dezelfde zijn, maar het is niet gemakkehjk om dil in

een prent duidelijk te maken. De kunstenaar geeft tot de eigen atmosfeer

dezer handelscentra weer.

In een andere ets, Oiide Markt in VUianderen, welke ik nog wilde

vermelden, kan men bewonderen hoe goed hij er in is geslaagd om

de visch- en worstenmarkt te kenschetsen. Die niarkl is een oude

markt, maar, zooals ik zegde, vertoont De Bruycker ons juist datgene

in een stad, wat niet verouderl. Voor een zwarten kerkgevel, staan

twee kraampjes met gedroogde visch. Men ziet die visschen aan het

latwerk der kraampjes hangen. De figuren der koopers zijn bijna even

breed als hoog. ledere figuur is een type, in de manier van den graveur

die zich slechts met individuen bezig houdt. Zoo de menigte bij hem

juist is, komt dit doordien ieder individu tot de uiterste werkelijkheid

is gekaraktcriseerd.

Op 't voorplan zien we een compositie, die der schitterendste

romantiekers waardig is. De Gustave Dore der Conies drolatiques zou

hierin behagen hebben geschept; Willem Linnig zou het hebben onder-

teekend. Waarom, denkt men, moet de eene kunstschool de andere

verdringen? Ziehier een brok etswerk dat de romantische snaren doet

trillen, welke steeds in een vergeten hoek van onszelven bestaan. Ik

vrees dat wij, door het romantisme voor onnoozel, ijdel of onlgoochelend

te houden, menig wonderwerk in de kicm hebben verstikt. Kunnen

we geen behagen scheppen in een Clouet evengoed als in een Maurice

Denis, in een Radinsky als in een Goujon, in een Rousseau als in een

1-Lppslein? De kunst moet onze gedachten verstrooien, verplaatsen;

men late haar al hare middelen. Laten we de koopvrouw in ouden

rommel, die in Oude Markt tegen een boompje aangeleund is, niet

verwijzen tot de heksen en geraamten van 1850. Laten we het onder-

scheid valten lusschen dat, wat slechts een handige aanwending is van

het fanlastische, en het werk van een merkwaardig visionair, dat we

hier en in andere elsen voorgevoelen, en dal zich zoo wonderlijk

openbaart in de groole oorlogsprcnien als do Dond oiwr Vlaandcivn

en Kullnr.

12
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Xaar opvatliiin; vcrwant aan de zooeven vermelde koopvrouw in

OLiden ronimel, is de Dood in den Oogst. Deze figuur, die hijna heel

de Iioogte der prent inneemt, is een soort van koning der aarde, de

landbouwer die werkt voor den Dood. Hij is gewapend met een veldtlesch

en een sikkel, logge schoenen en een pinnenuits. Dit is de Dood die

tusschen ons woont, hij behoort niet tot een hepaalden godsdiensf,

noch tot een hepaalden stand; hij is ontdaan van alle rhetoriek. als

ware meester der aardc. Hij is noch behaagziek, noch schijnheilig.

Achterin dragen de handlangers van den Dood de dooden naar

den zwarlen niolen. Hij zelf is op "t voorplan der teekening aan-
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gekomen langs een steenweg van schedcls. Tusschcii dc landcii lioudt

hij een lialni waarvan de aar op 't ceiilrum eener straleiule luclit

uillost. Zijne handen ruslen op zijn getrouwen dienaar, wiens l)loedige

arm naar een andere figuur des doods is uitgeslrekl, die nieiischen-

lichamen aan hel maaien is.

Deze Dood, zoowel als de verkoopster van ouden rommel, zijn

heerlijke en diepe visies van een tragische maar eenvoudige wereld.

En in zulke wereld verwijlt De Bruycker herhaaldelijk. ledcr werk

vertoont ons eenige groots bedachte figuur, waarvan het reeele ons

schijnt te bevestigen, dat het lot een werkelijke wereld behoort, ge-

schapen voor een breeder, dieper, wreeder en monsterachtiger leven.

Zoo is de milrailleur van de Loopgraaf \ve\ de god-Dood. Hij heeft

het doodelijkste, gemakkelijkste, snelsle vernielingstuig aangevat: de

mitrailleuse. In de ellendige comedie is de Dood de souffleur, die dit

tuig heeft ingegeven. Als een steeds tegenwoordige meester zet hij de

armen der soldaten in beweging. Tusschen de tasseu soldatenlijken

welke in de loopgraaf liggen, slaat hij alleen nog overeind, onder de

gedaante van een geraamte met Pruisischen helm. De loopgraaf is een

duistere krocht, twee luchtgaten laten een lichtstraal door, welke de

doode lichamen, achterin en op het voorplan, doet onderscheiden. Hier

dienen ze het mitrailleurs-gcraamte tot voetenbank. Deze draagt weer

dc zwarc laarzen, zinnebeeld der onbewuste brutaliteit, en de sikkel

die het leven wegmaait.

De Loopgraaf is een buitengewoon werk, zelfs in het oeuvre van

De Bruycker. Het is ook een werk waarvan de behandeling den kenner

een groote vreugde verschaft. De etsnaald heeft er heerlijke accoorden

opgewekt. Deze prent. evenals de overige oorlogswerken van den

kunstenaar, toonl met welken ernst van begeesterd ambachtsman hij,

zonder versagen, zijn arbcid heeft voortgezet. De techniek is cr, om
zoo te zeggen, onafhankclijk van het onderwcrp. often minste schijnt

ons dit zoo. omdal De Bruycker, in tegenstelling mcl andere kunstenaars,

niets van zijn kunsl heeft prijs gegeven. Dit alles — ik herhaal het —
is kunst, zonder de nalatiglieden die vele andere teekenaars zich vaak

veroorloofden. Hier wordt de aclualilcil niet misbruiki om tekort-

komingen te dekken.

(ioll mit nns is ongetwijfeld het mooiste vooibeeld van deze loyaufeit,

van deze onkreukbaarheid. W'ij vinden hier de mooie techniek van

den Draak en van de Marklen weer. De porlieken der kalhedraal,

welke het looneel afshiiteii. zijn in zwarte schachnven gehuld. llet

beeldhouwwerk is er geleekeud op een wijze die men Icveiis (uul en

u
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nieuw zou niogen heelcn; liet is als ecn gocde Callol, die na Renoir

zou zijn uilgevoerd. In het benedengedeelte der prent is de wereld der

larven, die hier aanbidden en ginds vervloeken, wel het meest ont-

roerendc brok dat de groole etser ons heeft gegeven. De ontroering

van het geheel slaat hier gelijk met de eenvoudige en ingehoiiden

tragiek van zekere liguren in de Gentsche werken van den kunslenaar.

De dichterlijkste, en tevens als techniek ook onovertroflen teeke-

ningen, werden uilgevoerd te Oxford. Het zijn eenvoudige hindschapjes

in steen. Zooals Chms de bloemen van Kew heeft geschilderd, Baertsoen

de schuiten op liet water te Louden, Paulus de nevehge Theems,
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Jeflerys de kleurige schouwburgen, moesl Do Bruyckcr — belialve de

rcalistische allcgorieen die wij beschreven hebbcii — de soinbcre

hoeken dezer Golhische gebouwen uilteekeneii. Hij beeftGentcn Brugge

niet te Oxford weergevonden — al kon hij de herinnering aan deze

steden oproepen in andere leekeningen welke hij in Engehind heefl

uitgevoerd — maar hij heeft er ecne bries gevoeld van denzelfden tijd

als die, welke hem in Vlaanderen liet" is.

Deze te Oxford, naar de natuur uilgevoerde leekeningen zijn ons

in hooge male dienstig. De Bruyckers techniek spreekl er luide. Wij

kunnen ze er verrassen in haar tecdere kracht. Hij schijnt er zijn iiianier

koelbloedig te hebben toegelichl. Waar minder passie tot uiting kwani,

heeft hij behagen geschept in de zuiver sloffelijke uitvoering. Dadelijk

bemerkt men, dat dit geen teekenwerk van een schilder is. Degene

die dit geteekend heeft. is een teekenaar die alle kunstgrepen kent. Ik

noem kunslgreep, alle uitdrukkingsmiddelen die een teekenaar lang-

zamerhand in zijne loopbaan onldekt. Het is een soort arsenaal van

teekens. En een kunslenaar kan ze niet aan een ander ontleenen,

ondanks hun oogenschijnlijken eenvoud.

Beschouw zulke werken, en gij zult een idee hebben van deze

handig gebruikte procedes. Ondanks den lust, dien ik er toe gevoel,

kan ik die procedes niet gaan beschrijven. Het zou een al te technische

bladzijde worden, vrees ik. Ik laat mijn geest door dit bewonderens-

waardige werk bekoren : kenners zullen hetzelfde doen. Het genot dat

de ontleding van een goed werk verschaft, is nooit ondergeschikt aan

het genot dat de uitdrukking ons kan bezorgen. Men derft alle kunst-

genot wanneer men dat niet kent; de manier die den werkman ver-

raadt, zijn geesteshouding, zijn smaak, zijn vernuft, alles in een woord,

dat het voorwerp niet meer is, maar de voorstcUing van het voorwerp,

door de hand geleidelijk verwezentlijkt. Geloof niet, dat men de poezie

van een visioen zonder eenige stille pracht van techniek kan uitdrukken.

Zelfs de werken van zuivere verbeelding behoeven die medehulp. De

zwakheid van de meeste schilders der zoogenaamd cubistische school

is een gebrek aan edele waardeering voor het handwerk. Een schilderij

dat niet goed is uitgevoerd beslaal niet. De oorspronkelijkste en nieuwste

conceplie bchoefl een volmaakte en even nieuwe techniek. Dit is een

levenskwestie voor bet kunslwerk. Ik spreek geenszins als een behouds-

gezinde. De techniek vloeit natuurlijker wijze uit de conceplie voorl,

maar zij is inwendig, evenals de stijl. Men heeft overigens gezegd, dat

een slechl werkman niet eens een ,, bourgeois'' is. Men moel dus deze

Oxfordsche leekeningen liefhebben, waar de techniek luide spreekl en
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ons bocil. In de andcre tcckeiiingcn, hrengt de lcveiidif(e en diepe

verhcelding van den kunslenaar, zijne Iccliniek sleunend, dc wondere
werken vooii, die een heel afzondcrlijke plaals zullen verdienen tusschen

al wal aan den oorlog zijn onlslaan tc dankcn hceft.

J. DE bosschi:he.
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|oi?NELis Floris, sierkunslenaar, bouwnieester van

liet Antwerpsche sladhuis, beeldhouwer van het

l)croemdc tabernakel te Zoutleeuw, ontwerper van

tallooze schillerende giarmonumenten in ons land

en daarbuiten — had in 1550 een eigcn huis ge-

kocht ('). Het was gestaan en gelegen in de Everdij-

slraat te Antwerpen, en genaamd in St. Joris. Een

meester van zijn slag kon echter zoo maar geen genoegen nemen met

de eerste de beste burgermanswoning: P. Genard vertelt ons dat het

huis geheel werd herbouwd naar de opvattingen van den nieuwen

eigenaar, — en wij gelooven het gaarne. Volgens Genard bevond het

huis zich, tot weinige jaren voor hij schreef, nog in den toestand waarin

Floris het had gelaten. Sedertdien werd het Anna-Bijns-gesticht er

gevestigd, en Robert Hedicke zegt in zijn uitvoerige monografie over

den meester (^) dat hij er tevergeefs naar merkwaardige overblijfsels

heeft gezocht.

Ik meen den schoorsteenmantel uit Corn. Floris" woning te hebben

weergevonden in een werk, dat blijkbaar aan Hedicke's aandacht is

ontsnapt, en dat zich ook niet meer bevindt op zijn oude plaats,

maar... in het Gluny-museum te Parijs.

De hierbijgaande afbeeldingen doen den slijl van den meester zoo

overtuigend spreken, dat het wel ovcrbodig is oni meer nadruk te leggen

op de atlributie, welke trouwens in het museum zelf gegevcn wordt.

Het eenige wat een nader bewijs vergt, is of het werk wel degelijk

uit Cornelis Floris' woning herkomstig is. Uit de woning van een

Anlwerpenaar komt het zonder Iwijfel: dit wordt luide door de Scaldis-

figuur verkondigd. Va\ dan een Anlwerpenaar wicns aanvangletters C F
waren, zooals blijkt uit het wapenschild; en een Antwcrpeiiaar die een

(') P. GliNARD, aiiikcl Corn. Floris, in de Biographic Xationale, VII (U80-83i, !>. 126.

(') RoBEUT IIiiDicKE, Cornclis Floris unci die Florisdckoration. .Studicn zur nicdcr-

liindischcn und dciitschcn Kunst im 16. Jahrluindcrl. Berlin, 1913, 2 vols. — Text, p. 104.
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CORNELIS FLORIS: Scaldis.

Middenstuk van den schoorsteen mantel uit zijne woning,

(thans in het Cluny-museum te Parijs). . .

bouwmeester of sleenhouwer was, zooals men mag opmaken uit het

merkteeken tusschen deze letters; en een Anlwerpenaar die dezen

schoorsteenmantel in 1555 liet plaalsen. Overtuigender kan het wel niet,

dunkt mij. Nu zou men het geheele wapenschild kunnen verklaren als

de signatuur van den meesler op een werk dat voor een ander was

uilgevoerd. Maar behalve dat zulkc signaturen elders niet voorkomen,

neemt zij midden in het werk, een veel te opziclilige plaats in,

welke door geen enkcl opdrachtgever van dien tijd zou geduld worden;

het weze voldoeiide er aan te herinneren, dat op die plaals van den

schoorsteenmantel in den regel het geslachlswapen van den huisheer
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prijkl, oni eon dergelijkc veronderstelling onmogclijk le maken. Het is

waar dat Floris zijn huis in 1550 kocht, en dc schoorsteenniantel pas

in 1555 werd vollooid. Maar met de verbouwing zullen wel enkele

jaren gemoeid zijn geweesl; de mceslcr was loen pas vooraan in de

dertig, en zeker niet rijk genoeg om zijn huis zoo maar dadclijk met

pracht en praal in le richten. En hij had het toen zeer volhandig met

zware opdrachten: juist in de jaren 1550—55 voltooide hij het taber-

nakel van Zoutleeuw, de graftombe van Frederik I te Sleeswijk, de

graftombe van Merode te Gheel, epilafen te Breda, te Assendelft enz.

Is het dan te verwonderen dat de kunstenaar pas in 1555 den tijd vond

om de versieringen van zijn eigen schoorsteen te voltooien? Ik meen

niet, dat de hier voorgestelde identificalie in ernst kan betwijfeld worden.

Beschouwen we het werk thans van wat naderbij. Het heeft, zooals

al wat uit Corn. Floris' werkplaats kwam, meer te beteekencn als ecn

proeve van sierkunst dan wel als beeldhouwwerk.

De reeds vermelde „Scaldis" op het middengedeelte doet denken

aan een Hellenistischen stroomgod ; Floris toont hier, dat hij bezuiden

de Alpen niet alleen de meesters der renaissance, maar ook zijne

,,klassieken" heeft bestudeerd. De Scaldis ziet er met zijn kroon van

waterplanten en zijn rieten scepter overigens een beetje suf uit, al kan

men hem een zekere gracie niet ontzeggen. De vier vrouwelijke carya-

tiden, welke de drie hoofdvakken insluiten, zijn ook vrij onpersoonlijk;

hunne uitdrukking is nul, de behandeling der draperieen slapjes. Zij

stellen vier „Deugden" voor; vooreerst de drie Theologische Deugden:

Geloof (Fides) kruis, kelk en hostie dragend; Hoop (Spes) staande op

een anker, waarvan haar linkerhand den ring en haar rechter den tros

vasthoudt; Liefde (Caritas) met een kroon en twee kinderen ; de vierde

figuur met geboeide handen, staande op een slang, moet een der car-

dinale Deugden, Voorzichtigheid (Prudentia) verzinnebeelden.

Beter dan in deze figuren is Floris in zijn element in de beide

zijstukken, waar hij zijn decoralieve fanlasie vrijen teugel viert. leder

panecl bevat een typische Floris-carlouche, voorgesfeld als bestaande

uit twee grillig uitgesneden, opeengelegde, door elkaar gestoken en

omgekruldestukken leder, kwistig versierd metvruchtentrossen,gestrikte

linten, serpenten en maskers. Vooral deze maskers zijn karakterisliek

;

men ziet ze ook elders in dit werk: onder de voelen der caryaliden,

en in het middensluk als drager van het wapenschild en van twee

vruchlfestoenen; het zijn veeleer dicrlijke dan menschelijkc wezens met

wonderlijke uilgroeisels om het hoofd, die hun best doen om de potsier-

20







CORNELIS FLORIS' SCHOORSTEENMANTEL

lijkste griniassen le trekken; men treft ze in eindelooze variatie in alle

werken van Cornelis Floris aan ('). Elke cartouche bevat een allegorische

voorstelling; ter linkerzijde de Pelikaan, die zich de zijde opent om
zijne jongcn le voeden: het bekcnde symbool van den oU'erdood van

Christus en der Liefde. De voorstelling ter rechterliand is moeielijker

te verklaren ; men zou het voor een herhaling van den Pelikaan kunnen

aanzien, maar dit ware onzinnig. De verklaring is te vinden in het

Speculum Ecclesiae van Honorius d'Autun (± 1090—1120), dien ik cileer

volgens fimile Male(^): ..L'aigle est de tons les animaux celui qui vole

le plus haut, et le seul qui ose plonger son regard dans le soleil. Quand
il apprend a voter a ses petits, il vole d'abord au-dessus d'eux, puis il

les prend sur ses ailes etendues. Ainsi le Christ sest eleve dans le ciel

plus haut que tons les saints, puisque son pere I'a pris a sa droile.

11 a etendu sur nous les ailes de sa croix, et nous a portes sur ses

epaules, comme la brebis egaree." (Sermon pour le jour de I'Ascension.)

Het is inderdaad duidelijk dat de kunslenaar een arend, die zijne jongen

op den rug neemt, heeft willen voorstellen; deze symboliek is hiermede

dus verklaard.

Er blijlt mij een woord te zeggen over de herkomst van het werk.

In den calalogus van het Cluny-museum wordt het als volgt vermeld

:

„No. 291. Bas-reliefs en pierre sculptee, provenant dun chateau

pres de Bruxelles. XVle siecle. — Ces bas-reliefs, d'une conservation

remarquable, representent un fleuve, deux cartouches d'animaux en-

cadres dans de riches orncments et les quatre figures de la Foi. de

TEsperance, de la Charite et de la Prudence. L'ecusson place au-dessus

du fleuve porte la date 1555. L. 2.47, h. 0.90' («).

Op mijn vraag om nadere inlichtingen omtrent de herkomst van

dit werk, was de tegenwoordige Directcur van het museum, de heer

E. Haraucourt, zoo vriendelijk, mij (op 15 Sept. 1916) te schrijven:

,,Nous ne possedons aucun renseignement nouveau sur I'amortissement

de cheminee qui vous interesse, — ou du moins sur son origine, qui

reste vague: „Provient d'un chateau, pres Bruxelles."

„Cette piece est entree au niusee en Fevrier 1844; elle apparlenait,

(') Een oorspronkclijke Icekening voor zulke maskers, welke ik aan Corn. Floris

meen te mogen toeschrijvcn trof ik aan in het F"itzwilliam-museiim te Cambridge en

publiceerde ik in The Burlington Magazine, November 1916. Dit zou, behalve de aanvang-

letters in de Liggeren, de eenige bekende tcekcning van Corn. Floris zijn.

(') L'art religieux du Xllle siecle en France. Paris. 1910, p. 57.

(') Musee des Thermes et de I'Hotel de Clunj'. Catalogue et description des objets

il'art etc. par F. du Sommcrard. Paris, 1883.
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avanl cede epoquc, a line ..mademoiselle Dehiimay"'. L'esliinalioii liit

alors de 2500 francs. Et celle interessante sculpture ful classee dans

I'ensemble de la collection du Sommerard, a laquelle pourtant elle

n'avait jamais appartenu, mais dans laquelle on I'introduisit par vole

d'echange, avant rinventaire definilit qui devait servir de base a la

transaction en vertu de laquelle la collection du Sommerard allait

devenir propriele de lEtat.

„Une garniture en cristal de roche (un lustre et deux candelabres)

estimee 1500 fr. fut donnee a Meiie Delaunay, avec un supplement de

1000 fr. en numeraire, et Melle Delaunay livra le bas-relief.

„Qui etait celte demoiselle Delaunay? Comment possedait-cUe celte

sculpture? Je ne trouve sur ce point aucune note.''

Wellicht kan de publicatie dezer gegevens er toe bijdragen, om
meer licht te ontsteken omtrent de lotgevallen van dezen schoorsleen-

mantel en — wie weet? — van den verderen inhoud van Cornelis

Floris' huis.

P. BUSCHMANN.
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KUNSTBERICHTEN
TENTOONSTELLINGEN

VAN ONZE EIGEN
CORRESPONDENTEN

:-: AMSTERDAM :-:

SUZE BISSCHOP ROBERTSON « TEN-
TOOXSTELLING VAN SCHILDERIJEN IN

DEN LARENSCHEN KUNSTHANDEL 2,«s

J^B^^^H^Hl I EN jaren geleden opende

SSS^I^BT^fc ''^ Larensche Kunsthandel

MlQlBrfli hare zalen in het mooic

Hr^nlksSin palricische geboiiw aan de

wWtflBL^rufJ Heerengracht, met eene ten-

93f^̂ tScif' toonstcllingvan werken der

schilderes, die nu — ter

herdenking — wedcrom den schoonen ernst

van haar kunst iiitbrcidt langs de wanden.

Een ernst, die, door de realiteit heen, gloeit

in diepe kleuren, en vol werkelijklieidszin

nochtans zich tot romantiek verlieft, en van

daaruit zicli neerbuigt over liet tragisclie.

Het is de sclioone ernst van het 'impressio-

nisme', maar gezien onafhankelijk van het

'oogenblik'. Het moment is opgelost in eene

langdurige, aandachtige, beschouwing der

dingen en nienschen. De vormen en kleuren,

zwaar en diep als beladen met de dracht des

levens, getuigen niet alleen van den schijn der

dingen, maar ook van het wezen van . . . ja

waarvan : van haar eigen eenvoudige, eerlijke,

echt-menschelijke ziel.

Of men een atelier-hoek ziet met achteloos

neergeworpen dingen, of een achterbuurt, of

een binnenhuis of den ouden toren te Harder-

wijk, of een stilleven met tinnen schotel en

appels, — het is al om 't even: het impres-

sionisme heeft zich verdicpt in ernstige mcc-

warigheid om het lot der dingen. Het is of

zij meer den binnenkant ziet dan den buiten-

kant, het 'menschelijke', dat er overal in

verborgen lag. Men heeft haar werk dikwijls

mannelijk genoemd, oni de kracht van haar

temperament, om de l)recdheid van haar

schildcring, de zwaarte van haar toets, oni

de diepheid van kleur en volhcid van toon, —
maar het is vecleer het echt menschelijke,

alle eenzijdigheid omspannendc gevoel, dat

haar handwerk beheerscht, hetwelk men on-

bewust bewondert. Welnu, dit algemeen-

menschelijke is nicer dan eenzijdig vrouwelijk.

In dien zin is b.v. ook Kiithe Kolhvitz meer
dan vrouwelijk.

Kathe KoUwitz, Vincent van Gogh, Jan

Toorop, Jozef Israels . . . zij zijn haar verwante

geestcn ; maar, terwijl de een meer teekenaar

is (expressionist) en de ander meer dichter

of ziener, getuiger of prediker, is zij meer
dan een hunner zuiver schilderes. Zij is pic-

turaal in haar kleur en toon, in haar werk-

wijze en ook in haar onderwerpen. Wei eens

moest daarom een tekort aan psychologisch

inzicht worden erkend, — zelden b v. gaf zij

rechtuit een nienschelijk gelaat te aanschou-

wen. Doch ik moct bekennen, dat meer en

meer bleek, dat haar schroom of onvermogen
om het 'portret' van den mensch te geven —
hoe vaak zag men afgcwende houdingen en

gezichten — innig verband houdt nietzoozeer

met de beperklheid van haar talent als met
den aard daarvan. De oude vrouw in het

groote interieur toch moge geen portret zijn, —
zij is meer: zij is het tragischc leven zelf, zij

is het menschenlot, dat zich in lijden en dulden

nauwelijks boven de natuur van het leven

vermocht te verheffen. Tocli is er geen tendenz

in, geen schijn of schaduw van politick, van

caricatuur, — onidat zij zuiver picluraal bleef.

In tien jaar blijkt haar psychologisch bcsef

zich te hebben verbreed en verdiept. En uit

de donkcre diepten van haar palct schijnt

een echt menschelijke ziel u Icgcn, die schil-

dert uit drang en uit verlangcn naar een

schoonheid, die vooral „scliilderachtig" is.
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ARTI ET AMICITI.E ii TEXTOONSTELLIXG
VAN TEEKENINGEN EN AQUARELLEN
DOOR LEDEN DER MAATSCHAPPIJ ^9:

Het is niet te loochcnen, dat de groote tijd

der waterverfteekening, die in het Haagschc

impressionismc bloeide, voorbij is. De Ha-

genaars liebben school gemaakt, maar het

schijnt,dat de tijd haar leerlingcn niet gunstig

mcer is. Niet allecn de groote aquarellist

Weissenbrucli— een geniaal werker, zoowel in

het groote atelierstuk als in de kleinere

studies, waarin de natuurmomenten op heetcr

daad werdcn betrapt, uit zijn driRig penseel

op 't papier gevloeid — laat een leegte achter

zich, doch ook Jacob en Willeni Maris, Mesdag

en Jozef Israels en Mauve, — zij lieten alien,

toen zij vielen, een ruimte achter, waar geen

nieuwe gestalten verrczen, die tot hun hoogte

reikten. — Wat er nog aan talenten overbleef

was vereenigd in de Hollandsche Teeken-

maatschappij. De ongunst der tijden voor de

aquarelleerkunst trad ook naar voren in het

modernisme van allerlei gading, waarin het

kenmerkende intellectualistischc, de lijn over-

heerscht, terwijl zelfs de kleur min of mecr

meetkunstig (stippel, streep, vlak en omtrek)

werd verwerkt. Dat intellectualisme heefl het

impressionismc in een hoekje geduwd of het

van 'tgeloof van zijn Icvenskracht beroofd.

De talrijkc blijken van zulk levensarm im-

pressionismc gaan wij voorbij, hopcnd op een

wederopbloei.

Een nieuwe kant zijner kunst laat /azi Velh

zien in zijn buitengewoon belangwekkend

portret : in een sterk doorgevoerd werk, zcer

intellectualistisch aangczien, doch dat in zijn

psychologische uitdrukking diep Iced vertolkt.

Het nieuwe is, dat dit geschiedt builen het

impressionismc (Israels!) om.

Een magistraal aquarium-stuk van Dyssel-

hof, ovcrweldigend door kracht van tcckcning,

brecdheid van aanlcg en zwier van voordrachl,

vormde een twcedc verrassing.

Aan ccn groot havengozicht van llol)be Smith

viel de koninklijke ondcrschciding te beurt.

ERNEST LEYDEN «1 TENTOONSTELLING
VAN SCHILDERUEN IN „DE BI.IENKORF".

Zigcuners en Pioenrozcn, een Portret en een

Naakt, de Reguliersgracht en een Bergweg,

een Boekenstallejle en een Strand, — langs

deze verscheidenheid vanonderwerpcn dartell

dit luchtig talent, als een vlinder langs ccn

lentctuin, en werkelijk, het puurt overal wat
schoonheid uit, wclkom als honig voor weinig

verwende smaken. In drie jaar tijds zou zich

dit talent gevormd hcbbcn, zoo gaat de mare.

Van de kantoorkruk tot den liergwcg (Hillc-

gcrsbcrg', is ccn heel cind!

Wat klcurenspcl van bloemen en vruchten,

oppervlakkig bekeken — maar toch den
schoonen smaak streelend— ; wat impressio-

nistisch borstelen van stadsstraten en -grachten

en van een paar wintcrtjes; wat romantisch

zwerven door de moderne stad (Amsterdam),

langs dc Loosdrechtsche plassen, het strand,

en terug langs Zigcuners naar het Boeken-

stalletjc; het een met het ander vormt ccn

talent, dat u aangenaam bezighoudt, — voor

ccn oogenblikje. Toch, als 't schildcren iemand
zoo „aanwaait", dan heeft men zich niet te

verwonderen, dat het diepere wezen der

schoonheid zich verbergt, omdat het schaamt

zich teonthuUen voor blikkcn, diezoo vluchtig

fladderen van het ecne naar het andere ding.

Men heeft al te luidruchtig dit talent ge-

prezcn, alsof met een slag het meestcrschap

was veroverd. Laat hij zich nog jaren lang

leerling voclen, werken en Iccrcn, aandach-

tiger zicn en dieper tasten! Dc vluchtige

gemakkelijkhcid van zijn schildcren kan een

gevaar worden.

Het krioelt in dezcn „Bijenkorr' van wezcns,

die misschien nijvcrc werkbijcn zijn, doch bij

het vluchtige bezoek dezer magazijnen vlin-

ders gelijkcn. Wondcre vcrlangens drijven hen

voort in deze bonte wercld. Enkelen dwalen

af naar de hoogere kringen dezer kunstzalen.

Zoeken zij schoonheid? Kleuren lokken hun
oogen: zcker, daar is schoonheid, oppcr-

vlakkige schittering met hier en daar wat

dieper gloed. — Laat de schilder zich spic-

gclen aan het bceld van dc wcrkbij, die in

de dicptc de honigraten vult.

TIIERKSE VAN DUVL-SCHWARTZE. 1^ POR-

TRETTEN BIJ DE FIRMA BUFFA. ^ Een

uilgezochte grocp werken dezer vermaardc

portretschilderes

!
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Wat (lit biiitengewoon talent verniag komt

wcllicht in het bij uitstck picturale — ,Rem-

braniltiek" zeggen de nicestcn — van hct wel-

bekcnde portret van Lissy Ansingh, en in

het bij uiisiek psychologische van de familic-

groep ider schilderesj, het duidclijkst aan 't

licht. De meeste dezer wcrkcn zijn reeds

bekend, doch nu zij bij hernieuwde kennis-

making, waarbij uiterlijke met innerlijkewaar-

deering wordt verhoogd, niet aan belang-

wekkendheid blijken in te boeten, blijken zij

ook de moeilijkste critische proef tc kiinnen

doorstaan. Slechts hoogstaande portrelkunst

kan bij herhaald aandachtig, critisch be-

schouwen blijven bocien. Dat dit hicr niogelijk

was korat door de vereeniging van de psy-

chologische belangwekkendheid met de pic-

turale schoonheid.

Als schilderes, die in de 'mode' is — de

modus is eene categoric die gaarne tot her-

haling voert en tot sleur vervalt — heeft zij

gevaren te duchten, waarvan zij zich dikwijls

te weinig bewust was. Haar picturaal talent,

waarvoor zij blijkbaar, vooral in pastel, geen

mededinging heei't te vreezen, redt haar menig-

maal over psychologisehe ondiepten been,

Deze zijn bij bestelde portretten moeilijk te

ontkomen. Oppervlakkige glans moet dikwijls

gemis aan zielsdiepte, zelfs gebrek aan inzicht

in karaktertype of persoonlijkheid bedekken.

Daar zij echter steeds hare typisch picturale

handigheid tot haar beschikking schijnt te

hebben, kunnen de menschen zich daaraan

verlustigen, evenals aan het smaakvollc, ja,

de zoetheid, barer kleuren. Bij kinderpor-

tretten wordt dit zelfs een prijzenswaardige

deugd, al ziet men ook van een kind achter

de smettelooze kleuren, anders als bij een

raooie pop, het kleine menschenzieltje, dat

niet altoos zoo smetteloos hoeft te zijn. In

den grooten mensch willen wij toch vooral

de zicl zien, al is deze niet groot. Welnu,

in deze kleine keuzetentoonstelling blijkt, dat

zij in dit opzicht ook veel vcrmag.

LARENSCHE KUNSTHAXDEL. «; RICHTIN-

GEN DER NEDERLANDSCHE SCHILDER-
KUNST. S^» Hetiseen verdienstelijkegedachte,

te raidden van de veelheid van richlingen,

een poging te doen tot orienteering. Voor

anker gaan liggen, het peillood uitwcrpen,

het kompas raadplegen en het hcmclgewelf

beturen . . . Van waar en waarheen"?

Een kleine commissie van kunstenaars heeft

den directeur dcr instelling bijgcstaan in de

keus en schikking der werken. Met is iiroble-

matisch of kunstenaars, nieestal bevangen in

den kring van hun werk en belangstelling,

daarvoor geschikt zijn. Critici zouden daar-

voor het meest bevoegd zijn, doch daar deze

in hun oordeel vrij willen blijven, kunnen zij

zich daartoe niet leenen.

Van een 72-tal kunstenaars werd een enkel

werk geplaatst. Vermoedelijk zullen nog een

of meerdere dergelijke tentoonstellingen vol-

gen. Want enkele ontmoet men hier met

bevreemding, en velen mist men noode.

Wat allereerst aangenaam treft is de aes-

thetisch verzorgde ophanging der werken, in

de mooi gebouwde zalen, te meer waardeer-

baar als eenheid van architectonische en

picturale schoonheid, waar de breuk dezer

twee elders, zelfs in musea, een gruwel is.

Ter zake. Er heerscht in de keus der werken

geen beginsel of Icidende gedachte, zelfs niet

in den zin der tegenstelling. Zoo geven deze

zalen een beeld des tijds, neen van veel tijden:

de chaos der schilderkunst. Jan Mankes'

Leeuwenschedel en Jan Wittenberg's Pora-

poenen zouden een Heda, Van .\elst of Rachel

Ruys welgevallig zijn. ,.Compositie No. 2" is

slechts abstract schematisme zonder inhoud,

uit welks kleuren misschien onze kleinkin-

deren hun droomen kunnen weven.

Van een tijd en tevens voor vele tijden is

het picturaal schoon. Mevrouw Bisschop-

Robertson's Koffiemalen, Boasson's Onder-

gaande zon, bekende werken van Andre en

Hetty Broedelet, Chris Lebeau's Portret, Th. v.

Pelt's Bloemen, J. C. Ritsema's Stilleven, Marie

Wandscheer's O. /. kers en Corn. Kuypers'

Bloembollenveld.

Bij de ori.-nteering blijkt, dat degelijke stuur-

manskunst het best de klippen van futuristi-

schen waan en cubistischen onzin ontzeilt —
tenzij men met geniale bevlieging tusschen

Scylla en Charybdis dciilrzeilt. Doch geloof

Schopenhauer, waar hij zeide, dat genieen in

de eeuwen dun gezaaid zijn.

D. B.

^^^
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MUSEA 6 VERZAMELINGEN
DEN HAAG -:

AlKITSHUIS. H In het

Mnuritshuisheeftdedirec-

tie in de plaatsing der

schilderijen verschillendc

vcranderingen gebracht,

(lie het geheel zeer ten

goede zijn gekonien en de

verzameling overzichtelijker hebben gemaakt.

Enkele groote werken nil de XVI'''' eeuw, b.v.

de Kindermoord van Cornells Cornelisz. van

Haarlem zijn naar het museum in Haarlem

overgebracht, waardoor er ruimte vrijkwani.

die gebruikt is om het achtersle zaaltje be-

neden links in te richten voor Vlaanische

kunst. De schatten van Rubens en Van Dijck.

die het Mauritshuis bezit. zijn daar nu zoo

goed raogelijk tc zamen gebracht en Rubens'

portret van Opliovius prijkt in het midden

tegen een bespannen schot. De zalen met

portretten beneden werden omgev^-isseld en

boven heeft het groote doek van Jan Steen

een betere plaats gekregen. In de zaal van

den Saul en David hangen nu aan den tegen-

gestelden wand de dric groote werken van

Vermeer van Delft met de twee portretten

van Hals van Jacob Pietersz. Olycan en

zijne vrouw.

Een nieuwe aanwinst verdient nog bijzon-

dere melding. Met hulp van de vereeniging

Rembrandt en enkele particulieren werd een

klein primitief schilderij aangekocht van een

onbekenden Vlaamschen meester, een portret.

Dr. Martin dateerde het, als van ongeveer

1510. Het is een paneel met felle kleurwerking

van groen en stecnrood, strak van lijn. De

geportretteerde, die misschien dertig jaar oud

is, heeft een lioekig gelaat, zijn hals en kin

zijn forsch en becnig. Zijn mond met dunne

lippen is gesloten. Met een starende uildruk-

king in zijn fletse oogen niaakt hij den indruk

van een niet zwakke, maar wel eenigszins

languissante persoonlijkheid.

De stijl van het schilderij wijsl op de

omgeving van Brugge. De directie van het

Mauritshuis hecit verband gczocht in den

handel, die Hruggc met Kngcland vocrde en

ziel in den afgebcelde icmand van Engclsche

afkomst, die wellicht te Brugge verbiijf hield.

Men kangeneigd wezen het kunslwcrk vroeger

te dateeren : zooals het is opgevat, hoort het

eerdcr thuis in de laat XV'''' eeuw. Maar de

eigenaardige hoed met achterklep en kele-

band, op zijde versierd met een medaillc,

wijzen er op dat hier een latere meester aan

het werk was, die echter aan oudere tradities

vasthield. Ook geeft de schaduw van de lijst

op het paneel kunstmatig aangeduid zeker-

heid, dat de XVI ''' eeuw reeds was ingegaan,

toen dit interessante portret ontstond.

J. Z.

BOEKEN EN
TIJDSCHRIFTEN :-:

L. VAX DER SWAELMEN. » PRELIMINAI-

RES D.\RT CIVIQUE. MIS EN RELATION
AVEC LECAS CLINIQUE DELABELGIQUE
LEYDE. A. W. SIJTHOFF, 1916. •^. Dit boek

omvat een uitgebreid programma tot den

bouw, de herstelling, de vergrooting van mo-

derne steden. Als bijlage bevat het de lezing

van H. V. Lanchester: ,.Civic development

Survey" en het zeer uitvoerig ontwerp eener

encyclopaedie van stedenbouw en burgerlijke

bouwkunde, die het mogelijk maakt alle noo-

dige inlichtingen te verzamelen en te rang-

schikken tot het oplossen der vraagstukken,

welkc het heropbouwen en uitbreiden der

Belgische steden en dorpen medebrengt.

Het eerste gedeelte van het boek bevat de

theoretische ideeen van den schrijver, over de

thans zoo boeiende kwestie van de opvatting

eener stad als een geheel, samengesteld uit

bebouwde zoowel als uit open ruimten, uit

gebouwen en parken die doellretfend en har-

monisch zijn verdeeld.

Het verlangen tot een kunstzinnige opvat-

ting van het plan zelvc der steden. in plaats

van de willekeurige groepecring van bouwsels

in de groote modernc agglomeraties — een

verlangen dat zich bij dehedendaagschebouw-

meesters sterker en slcrker doet gelden — is

slcchls een der uitingen van het streven der

geesten naar een sanienleving, die niet langer

het gevolg zou zijn van den strijd van onl-
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(Maiiritslniis. Den Haag).

ketende begeerten, maar zcdelijkc banden

zou erkennen, en de ongebreidelde naijver

der belangzuchtniet als eenigen leiddraad zou

volgen. Wat mij belreft geloof ik, dat liet

problema van kunstzinnige opvalting van het

bouwplan der steden slechts zal kunncn op-

gelost worden wanneer er weer steden bestaan,

gemeenten die een gemeenschai)pelijkc zlel

bezitten, en niet eenvoudige opecnhoopingen

van gebouwen. Dc steden der oudheid, de

gemeenten der middeleeuwen vormden een

geheel, een zedclijkc en stotfelijke eenheid.

Onze steden zijn niet anders nieer dan een

chaos van gebouwen, samenraapscls van

woonhuizen ; zij groeien on-organisch voort,

als olicvlekken. en veeleer volgens den willc-

keur der bouw-speculanten dan naar de

eischen der bevolking.

De kwestie is dus, volgens niij niet actueel,

wat niet beteekent dat men niet beproeven

kan cm haar voor de toekomsl op te lossen,

maar dan op voorwaarde van haar te behan-

delen, los van hel tegenwoordige, en door

b.v. in hel centrum van de stad een Volkshuis

te plaatsen, naast gebouwen van samcnwer-

kende maatschappijen, openbarcbibliotheken,

vergaderzalen, welke de ziel eener stad zouden

kunnen uitmaken, zooals weleer een stadhuis

of een kerk, — en niet een Bears, welke nooit

anders zal zijn dan hel zinnebccld der uit-

buiting der menigte ten voordeelc van enkelen.

\a aldiis. uit de algemeene beschouwingen
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van den schrijver, allcs tc hcbbcn verwijdeni

wat mij vasten grond schijnt tc misscn, gcvoel

ik mij betcr op mijn gemak oni zonder voor-

behoud lof te spreken over zijne ideecn om-

trent behoud en wederopbouw van oude

steden. Volgens hem moet men zich niet ver-

genoegen met monumenten te bewaren, door

ze af te zondcren als museumstukken, maar

men moet zooveel mogelijk de karakteristieke

gebouwencomplexen in stand hoiiden, welke

deze monumenten omlijsten of die belangrijk

zijn in hel opzicht van burgerlijke boiiwkundc.

Met voile recht critiseert hij, in dien geest, de

afbraak van den Berg van t Hof tc Brussel,

die een der mcest eigenaardigc verkeerswegen

dier stad heeft verminkt. Met nicer reden nog

komt hij op tegen het gevaar van zekere

,,herstellingen" zooals de aanbouw der Halle

van Mechelen, welke de harmonic en het

karakter van het gebouw zelve totaal ver-

stoort — herstellingen, die onder het voor-

wendselvan wctcnschappelijkc beocfening der

oudheidkunde hetzelfde uitwerksel hebben in

vredestijd, als de bomraen in den oorlog.

Zeer terecht mcrkt hij op, dat de innerlijke

harmonic der verhoudingen, der massa's, der

rythnien, der vormen, der klcuren, der bouw-

stoffen, heel wat meer te beteekenen heeft

dan de overeenstemming der stijlen. Men zou

menig voorbeeld kunnen aanhalen van zeer

schoone bouwcomplexen, samengesteld uit

elementen van verschillende tijdperkcn, die

een indruk van cenheid en harmonic geven,

zonder dat himne ontwerpers zich in het

minst bekommerd hebben om archeologische

nauwkeurigheid. Wanneer men genoodzaakt

is dergelijke bouwwerken uit te breiden is

liet vecl bclcr nieuw werk tc makcn, dat bij

het algcmcene karakter past, dan om namaak-

oud te willen voortbrcngcn, waarin niet mcer

zicl zit dan in een Icerlingenkopic.

De Icidendc gcdachten van Van der Swael-

men zijn die van velc jongerc architectcn. Zij

hebben tot grondslag wat ik de Icerstelling

der „functionccle", „organische" kunsl zou

kunnen noemen — een op zichzelf uitstekend

jirinciep, dat echler door dik en dun wordt

doorgedreven, vooral bij wijzc van reactie

tegen de willckcurige versicring, en waarvan

de mcest verstoktc aanhangers soras vrij

droge en dorre tocpassingen gcven.

De schrijver hccht ook, met de jonge school,

vecl belang aan het aanbrengen van open

ruimten in de steden, op zoodanige wijzc dat

tevens aan de cischen der praklijk en der

schoonheid worde voldaan ; en het is vooral

in Engcland dat hij cr de beste voorbeelden

van vindt. De verwczenlijking der hoogst

gezonde denkbcelden welke hij te dien op-

zichte ontwikkelt, zal, vrees ik, in vele ge-

vallen belemmerd worden door de on-maat-

schappclijke kracht der bouwspeculatie (zoo-

als dit te Parijs het geval is met de steeds

hangende kwestie der open ruimten uit te

sparen op de terreinen der oude vesting-

werken).

En ik ben overtuigd dat, ongelukkiglijk, de

beste bedoelingen der architectcn, scheppers

van grootsche ontwerpen tot stedcnbouw,

voortdurend schipbreuk zuUen lijden op be-

zwaren van dien aard — tenzij diepe wijzi-

gingen in de huidige maatschappelijke toe-

standen mochten tot stand komen.

J. MESNIL.
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MATTHIJS MARIS
I. LEERJAREN TE 's-GRAVENHAGE EN TE ANTWERPEN

K groote, zonderlinge kunstenaar, door velen hoog

gcprezen, slechts door enkelen geheel begrepcn,

is niet meer. Als laatsle hulde wijd ik hem dit

opslel, hopend hierdoor iets bij te dragen lol

vollediger kennis van den mensch en zijn kunst.

Matthijs vertelde aan D. Croal Thomson, dat

zijn groolvadcr Maresch beetle, in Praag geboren

was, deelnam aan den ooi'log tusscben Oostenrijk en Frankrijk in bet

begin der negenliende eeuw, eenigen tijd rond zwierf in Europa en

ten slotte zicb vestigde in Den Haag. Dit verhaai, door D. Croal Thomson

nieegedeeld in bet aan de scbilders Maris gewijde boek van The

SUidio, 19U7('), kan worden aangcvuld met de volgende gegevens.

Maresch's voornaam was Wenzel, hij was geboren in 1779, en loen

hij in Den Haag kwam, was bij gehuwd met eenc Metge Smits, die

te Amsterdam geboren was op 15 April 1784. Zij waren arm, zoodat

zij zicb moesten bebelpen met een paar kamers in acbterbuurten. In

bet Korte Hoogstraatje stierf de vrouw op 1 October 1849, de man op

den 2en April 1855.

Van bun kindercn is voor ons alleen de zoon Matthijs van belang.

Deze werd geboren op 27 Augustus 1809. Als letterzellersmaatje kwam
hij op de drukkerij van K. Fubri. Twintig jaren oud moest bij loten

voor de militie, en werd toen ingedeeld bij bet eerste bataljon Jagers,

dat deelnam aan den tiendaagscben veldtocbt in Belgie. Zijn leven lang

bebield hij de militaire hooding. Eerst in 18:}() kon hij aan trouwen

denken. Op den 18en April van dat jaar huwde hij Hendrika Bloemert,

die den Gen April 18U7 te Haarlem was geboren. Het jonge paar vestigde

zicb dicht bij zijn ouders in de Zuilingstraat. Daar werden geboren

(') The Sliulio, Summer nr. 1907, The Brothers Maris: James, MaUhew and William.

Ell. hv C.h" Holme. Text In 1). Croal Thomson; London.

On/.k Kunst, Deel .\X.\1II, Februari I'.IIK.
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Woning van den Heer T. A. Th. Delprat, te 's-Gravenliagc; daaruaast (links) dc woning
der familie Maris.

de pose en de Zondagsche kleeren, ziet men wal eenvoudige, degelijke

menschen het waren.

Daar de verdiensten van den vader vermeerderden en de onkosten

van de opvoeding verminderden, kon hetgezin omstreeks lS58verhuizen

naar een woning op den Xoordvvest Buitensingel, naasl een groot luiis

op den hoek der Loosduinsche Vaart, bewoond door den heer

F. A. Th. Delprat, kapitein der artillerie, later generaal-majoor en

minister van oorlog. Door een kleinen dienst aan de bnren, leerde

de oudste zoon van den kapitein, Theodoor Felix, Jacob en Matthijs

kennen. Theodoor Felix wilde ook schilder worden, en oefende zich

bij Louis Meijer, die toen reeds ziekelijk was en door Jacob zijn

schilderijen liet voltooien. Zoo kwam het dal Jacob in 1864 den

dertienjarigen Theodoor Felix portretteerde in Meijer's atelier ('). In

plaats van schilder werd Theodoor Felix ingenieur, en geplaalst bij

de spoorwegen in Nederlandsch Oost-Indie. Omstreeks 1887 kwam hij

over met verlof en fotografeerde de ouderlijke woning met het huisje

van de familie Maris. De heer Delprat schonk mij een al'druk, welke

verkleind, hier wordt weergegeven.

Cl In September 1913 word (lit portret gestolen uit de woning van den heer Delprat

te Amsterdam.
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Men kan hegrijpen, dal dc nioedcr voor luiar /.oons ceii niiiulcr

hachelijk ^amliachl" dan hel schildersvak had gckozen. Ook is hel le

begrijpen dal do vadcr er nicl legcMi was. I'lihri en Smils drukten

o. a. hel niaandschrifl /)(' Kiinslkronick. Theophile de Bock verlelde

reeds in zijn hoek over Jacob Maris, dat de vader belast was met hel

drnkken der hontsneden en lilhoqrarieen. Dit geschiedde zeker onidal

hij geloond had daarvoor harl le hehben; een geneiienheid, weike

geluigt van zeker gevoel voor beeldende kunsl. Van alle prenten,

die hij drukte, nam hij een exemplaar mee naar hnis, en Willem Maris

verlelde aan Dr. J. Velh dat zijn vader tegen hem zei, dat hij naar

builen moesl gaan om de naluur le beslndeeren en daarhij vooral

moesl denkcn aan de perspeclief. Hesluit Dr. J. Velh hieriiil niel

terecht, dat de vader belang stelde in de werkzaamheid van zijn

zoons en zelf inzichten daarover had verworven? (')

Matthijs dachl nog, loen hij de zesligal voorbij was, met ingenomen-

heid aan de door zijn vader thuis gebrachle prenten: de HoUandsche

typen van Elchanon Verveer, de door H. Brown naar J. E. J. van den

Bergh's leekeningen gesneden platen voor Tollens' Overwintering op

Nova-Zembla, en bijzonder aan de Bijbelprenten van Jan Luiken. door

zijn vader gekocht.

Het laatste herinnert mij iets, dat den geest kenschetst, welke in

de familie heerschle. Alle kinderen werden gedoopt in de Groole kerk

der Nederlandsch Hervormde gemeente, en als leden dier gemeente

werden ingeschreven : Jacob in 1854, Henriette en Willem in 1861,

Wilhelmina in 1869, Matthijs, twee jaren jonger dan Jacob, ontbreekt.

Hij vond het te ernstige zaak om er nu reeds toe te besluiten.

Matthijs was klein en tenger. Wannecr hij zijn vader op de drukkerij

bezocht. bracht hij wel eens boeken van schoolkameraden mee om le

binden, maar sneed er dikwerf een stuk af, omdat hij niet sterk genoeg

was om ze goed vast te schroeven in de pers.

Toen hij twaalf jaren oud was, meldde hij zich bij liet bestuur

der Academie aan, waar de cursus Hep van 1 September tot 15 Juli.

Hij werd echter niet aangenomen. Het register der Academie in afdeeling

Kosteloos Onderwijs van 1851/52 behelst de meedeeling: „Maris, Malhijs,

„12 jaar — Handteckenen — niet toegelalen." Die weigering was voor

hem geen kleine teleurstelling. Zijn broeder Jacob was een paar jaren

vroeger wcl toegelalen. De secretaris der Academie, de schilder J. C. Elink

Sterk, Irachlle hem te Irooslen door hem op le nemen onder zijn eigen

(') Dr. J. Vctli, PorlrotstiKlics on Silliouctlen.
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M. MAKIS (?): Strand met figuren.

leerlingen. In hot register van 1852/53 lezen wij chin ook : „Marris,

„Matlhijs, 13 jaar, zonder beroep, kweekelingvan ElinkSterk, toegelalen."

In 1853/54 wordt hij weder vermeld en wordt gezegd, dat zijn studievak

was „teekenen naar pleister". Het register van 1854/55 belielst eene

verrassing. Wei heet teekenen naar pleister weer zijn studievak, maar

hij liet zich nil inschrijven onder de „bij de maand betalendc leerlingen"'

en noemt zich ^schilder". Straks volgt de verklaring van deze aantee-

keningen. Nu dient vermeld dat Matthijs aan het einde van dezen

cursus de Academie verliet, en den prijs won met twee krijtteekeningen

naar de pleislerbeelden De Redenaar en de Hagedisvanger. Zooals

gewoonhjk, bestond de prijs uit drie prenten! Gelijk alle bekroonde

teekeningen worden ook deze in de Academie bewaard, zoodat men
nog heden kan zien, hoe nauwkeurig en braaf zij zijn gedaan, maar
tevens zich kan overtuigen, dat dil werk hem koud Het. In de Academie

wordt ook nog een teekening in waterwerl" bewaard, waarmee hij,

volgens een Uiter opgeplakte opgave, aan 't eind van den cursus

1851/52 een prijs zou hebben gewonnen bij loting met F. H. Kaemmerer.
Deze aquarel verschilt echter zooveel van zijn werk uit die jaren, dat

ik aan de juistheid der opgaal" twijfelde, de notulen nazag, en daar

vond dat zij is van zijn broeder Jacob.

Hoe kon hij in 1854 de Academielessen betalen? Met Jacob ging

hij dikwijls in den vroegen morgen hier en daar wat teekenen. Zoo
vond de kunslhandelaar A. A. Weimar lien in Juni 1853 op de stoep
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van een huis aan de (iroenmarUl. Jacob leekeiuk' hel hordes van hcl

Stadhuis, Mallhijs dc Groole kerk en haar omgeving. Weimar vroeg

Malthijs of liij voor hem wMde werken. Dat werk hcslond uit hot

maken van teekeningcn naar schilderijen van SchcUhonl, W'ahlorp

en andereh, die toen in de mode waren. Weimar bezat ook kleine

paneeltjes, bescliilderd door J. Dijckmans, H. van Hove, Nicaise de

Keyser, C. Kruseman, X. Pieneman, in zijn oog zoo mooi, dat hij ze liet

hthografeeren en een Album van HoUandsche en Belgisclie kunstschilders

uitgaf, dat hij de zesde aflevering hicef steken. Om er toch eenig profijt

van le hebben, liet hij die litho's kleuren door Matthijs. Dat kinderwerk

moest Matthijs ergeren, maar hij deed hel om de Academie te kunnen

hetalen. Zijn gevoel van eer spoorde hem aan, niel hinger onder de

„kosteloos'' toegelatenen te blijven, dan onvermijdelijk was.

Wij zagen, dat hij in 1854 zich noemde „schilder". Volgens een

opgaaf in The Brothers Maris had hij dit reeds twee jaren vroeger

kunnen doen. Daar (') wordt vermeld, dat Mcvrouw E. J. van Wissehngh

sedert jaren in het bezit is van een Stilleuen, bestaande uit een schaaps-

vacht, waartegen zijn opgehangen een degen, een jachthoorn en een

kruitbus, gadateerd 1852. Is dit jaartal juist, dan zou Matthijs dit stuk

hebben geschilderd toen hij kweekeling was van Elink Sterk.

In 1854 had hij den destijds beroemden zeeschilder Louis Meijer

verzocht hem als leerhng aan te nemen. Het werd hem toegestaan

Elf jaren later verhuisde Meijer naar Utrecht. Voor zijn vertrek werd

zijn verzameling in Den Haag verkocht. De catalogus der veiling,

gemaakt naar de opgaven van den eigenaar. geeft een kijkje op hetgeen

Matthijs bij hem had gedaan: een teekening naar een strand bij storm,

van Meijer; een teekening naar een woelende zee, van Schotel ; een

niet omschreven penteekening met figuren; een kopie in olicverfnaar

een schilderij van Guittemin, voorstellend een Pater Goedleuen, die,

met een glas wijn in de hand, bij een tafel zit, waarop een flesch

staat en eenige boeken liggen. Deze kopie, die in 't bezit kwam van

den heer M. Knoops te Amsterdam, is onderteekend : ,,1854, M. Maris."

Ook wordt vermeld een schilderij van Matthijs zelf, dat dezclfde

onderteekening heeft, en waarvan een reproductie hiernevens gaat.

Het is, zoo als men ziet, een Strand met figuren (''), geheel in Meijers

trant, wat eenvoudiger en zonder het effect bejag in diens meesle

slukkeii, loch mag het geen eigcn werk van Malthijs heelen. Deze

(') The IJrothers Mari.s, M. Maris N°. 4.

{'] Gereproduccerd in den catalogus der Kxliibilion of selected works at the French

Gallery, London, 1909, N". U.
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was in Den Haag, loon dc veiling plaats had, en hel is mij niet

gebleken, dat hij zich verzelte tegen dc attributie van deze dingen.

Hij telde ze niel.

Lang blcef hij niet onder Meijers invloed. In zijn vrijen tijd ging

hij naar het Koninklijk Kabinel van Scliilderijen, zag daar werken

van Hollandsche schilders der zeventiende eeuw, zoo dat hij eenige

geheel of gedeellelijk kopieerde. Dit moest hem weerzin inboezemen

tegen een taak, hem opgelegd in de eerste maanden van 1855. De
afdeeling Rotterdam der Maatschappij Toonkunst vierde haar vijf-en-

twintigjarig bestaan. Fuhri zond hem daarlieen om te teekenen de

feesttent, het Oude Hoold en twee der voornaamste gebouwen in de

stad. Nannink en Last maakten lithos naar die teekeningen, wclke

allesbehalve fraai zijn, doch voldoende getuigen hoe weinig onze

„schilder' voor dit werk had gevoeld.

Vermoedelijk is uit dit jaar een teekeningetje in potlood met O.-L

inkt gehoogd: De Zwemschool, dat hij schonk aan zijn vriend FridoHn

Becker, en op de in 1905 gchouden veiling van dicns nalatenschap

door H. W. Mesdag werd gekocht voor /"60. Het is een geestig, uit-

muntend geteekend tooneeltje uit de Openbare Zwemschool aan de

vaart van Den Haag naar Voorburg. Met bijzondere vastheid zijn de

lijnen der figuren getrokken. Mej. G. H. Marius gaf het weer in een

opstel over M. Maris in Elsevier's Maandschrift, 1899.

Toch waren in Den Haag enkele personen, die begrepen wat de

jonge artist kon worden onder gunstiger omstandigheden. Tot hen

behoorde de heer Von W'eckerlin. Deze kocht van hem verscheidene

teekeningen, en schonk er aan familieleden. Zijn dochter Nina kreeg

er twee. De eene in potlood en Oost-Indischen inkt, stelt voor De

barmhartige Samarilaan ; de andere, in waterverf en 1854 gedateerd

geeft Tioee Sclielpenoisschers te zien. Beide vermaakte zij aan Dr. J. H.

Hanken. Aan zijne echtgenoote gaf hij een aquarel van 1855, een

Binnenhuis, waar een oude vrouw zit bij een schotel aardappelen,

omkijkend naar een bij den haard gezeten knaap. Ook mevrouw de

weduwe J. E. Crommelin verwierf lets van Matthijs: een Christuskop

met doorncnkroon, in bister en wat kleur, waarondcr geschreven werd :

M. Maris, oud 13 jaar 1854 ('). Von Weckerlin was cchterde eenige die

begreep, dat Matthijs een betere opleiding waard was dan de dulle Haag-

sche Academic en het werken bij eenige schilders kon geven, daargelaten

{') Heeds lie daleerin^ bewijsl dat dit bijschrift afkoinslig is van ieiuand, die niel

wist, dat Mallliijs gcboren was in 1839. De teckcning kwani later in 't bezit van den heer

J. L. Muyser, en werd op 3 Mci 1904 bij Fred. MuUer \ Co. verkocht voor /oJ.
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nog work als hem door Kuhri wercl opgelcgd. Ilij nioesl weg, iiaar de

bloeiende Akademie le Anlwerpen, waar zijn brocder Jacob een jaar

te voren als Icerling zicli had laleii inschrijven en versclieidene jonge

Haagsche schilders sludeerden. De hecr Von Weckei lin was secretaris

van koningin Sophie, llij verzochl de koningin oni een toehigc voor

Mallhijs, gelijk zij reeds aan Jacob schonk, en hij vond haar hierloe

bereid. ledere maand mochl Von W'eckerlin 50 hanken sluren aan

J. van Waning Bolt, predikanl der HoUandsche Hervornidc gemeente

te Antvvcrpen, bij wien Matthijs ze kon haien. Wien 't verheugt dat

Malthijs zijn gaven beter oefenen kon, vergete niet den heer Von VVec-

kerhn en koningin Sophie te herdenken.

Onmiddellijk verlrok Matthijs, en het zich nog inschrijven voor

den zomercursus, die op 1 Mei reeds was begonnen. Hij ging woneii

bij zijn broeder in een huisje, waarvan de benedenverdieping een

uitdrager herbergde. Breed hadden zij t niet, en trachtten wat te ver-

dienen door kleine stukjes te schilderen, die de 18- en 16-jarige knapen

voor 5 a 10 gulden verkochten aan hun benedenbuur en door dezen,

als een kistje vol was, gezonden werden naar Noord-Amerika. Zoo

vertelde althans mevrouw J. Maris aan Dr. J. Veth(*). In 1855/56

was Matthijs leerling van professor J. van Lerius voor het schilderen

naar levend model (hooger onderwijs), en hij behaalde aan U einde

van den leergang den Sen prijs. Tevens volgde hij de lessen van

professor J. H. Verhaeren in het schilderen „voor de uitdrukking"

en verwierf hierin den Sen prijs. In den leergang 1856/57 nam hij

deel aan de klasse schilderen en teekenen, van professor Verhaeren,

en behaalde de volgende onderscheidingen : Uitmuntendheid. 3e prijs;

Uitdrukking, le prijs; Ontleedkunde, 4e plaats; Doorzichtkunde, le prijs;

Geschiedenis en kleedij, 4e plaats (*).

Is het niet opmerkelijk, dat hij den len prijs behaalde voor

„ Uitdrukking"? Vooral trekt dit de aandacht als wij denken aan zijn

loopbaan. Nu reeds slaagde hij het meest van zijn klas in het weergeven

der aandoeningen, welke bij het schilderen of teekenen van het voor-

gelegd sujet, door hem werden opgemerkt en gevoeld.

De heer J. D. Huibers, die terzelfder tijd te Antwerpen studeerde,

vertelde mij, dat Matthijs de vlijtigste werker en de diepste denker

was van de geheele klas. Telkens hield hij op met schilderen om over

zijn werk te peinzen en knabbelde dan op zijn penseelstokken, zoo

dat deze steeds kleiner werden. Terechtwijzingen kon hij niet duldcn.

(') Dr. J. Veth, Portretsludies en Silhouclten, bl. 134.

('; Door Max Rooses mij iiieegedeeld uit liet Archief der Acadeiuie.
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Een professor wees hem ecus op een teekening van eeii anderen leerling",

en Matthijs antwoordde: „Word ik gewczen op den minsle van de

„klas, dan hoor ik hier niet," rukte zijn papier van de plank, en liep

weg. Daarentegen was hij een slreng beoordeelaar van zijn eigen werk.

Eens was hij niet tevreden met hetgeen hij niaakle voor den wedslrijd

aan 't einde van een studiejaar. en Het hel varen, hoewel hij nog

veertien dagen tijd had.

ledere maand moest hij de loelage van koningin Sophie halen bij

den predikant der Hervormdc gemeente. Dat leidde tot ernstige gesprek-

ken. Zou daardoor niet ontstaan zijn een voluit geteekende in 1855

gedateerde aquarel, thans in het bezit van den heer A. B. Henny te

Blaricum ? Daarop zien wij Twee Monniken : een zit aan een tafel,

waarop een zandlooper staat, te lezen in een foliant (een bijbel'?); de

andere staat droefgeestig te kijken op een doodshoofd, dat hij in de

hand houdt. De hoofdtoon is bruin; hier en daar een veegje rood en

groen. De teekening is niet overal correct, maar de waterverf is voor

zoon jongen man al knap behandeld. Vraagl men: was 't hem scherts

of ernst? Het antwoord luidt: een goed half jaar later, den 20en Juli

1856 werd Matthijs lidmaat der Hervormdc gemeente, en gedurende

zijn geheele verblijf te Antwerpen bleef hij bevriend met den predikant.

In deze jaren schilderde hij portretten van eenige vrienden, Hage-

naars. Van S. van Witsen in 1856; na diens dood in 1901 kwam het

in 't bezit van den schilder H. J. Melis te Charlois; van M. Leon en

Louis Sierig in 1857, het eerste thans in het bezit van Mr. M. M. van

Valkenburg in Den Haag; het tweede behoort nu den heer C. D. Reich

te Amsterdam. Braaf werk, niet veel beduidend. Blijkbaar inspireerde

portretschilderen Matthijs niet.

Belangrijker, veel belangrijker zijn de studies naar levend model.

AUebe had er gezien; en schreef aan Dr. J. Veth, dat zij ..Frans Hals

„was toen nog bijna niet bekend, hem later deden denken aan zekere

„overeenkomst met dien ouden meester, door frischheid en raak aan-

„geven der plans". Matthijs nam er verscheidene mee, toen hij terug

keerde naar Den Haag, en liet ze, gelijk andere van later tijd, bij zijn

broeder. Na diens overlijden werd op 11 Maart 1902 een veiling

gehouden „Werk van Jacob en Matthijs Maris", waarvan de kalalogus

werd geschreven door Dr. J. Veth. Van een Studiekop, in 1857 geschil-

derd, meldde deze, na herinnerd te hebben aan AUebe's opmerking,

„De bizondere kloekheid en frischheid in de voile schildering van den

„kop, en de doft'er lenigheid in het mooie. grijsblanke stuk schouder

„en borst doen inderdaad van nabij aan de besle oud-Ilol landers denken.
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„In elk geval toonl zicli dc achtlicnjarige acadeinic-Ieerlin^ in dil

„grootschc iDrok schildering een geboren meester." Dit borslbeeld word

gekocht door het agenlsehap der Hrma Boussod, Valadon en Co. in

Den Haag voor /'122;").

Dr. Veths beschrijving lezende, vraagl men zich af, wat zou liij

gezegd hebben van de studie door Matthijs in 1856 gemaakt en geschon-

ken aan S. van Wilsen? De Jonge Neger, dien wij niet behoeven le

beschrijven, daar de foto ervan hiervoor staat. Het bruine lijf, de

zwarte kroeskop, het witte doek, het gelig kussen, de donkere achler-

grond vormen een gamma van heerlijke kleuren. En ook dit sluk is

natuurgetrouw, realistisch. Op de veiling, door defirma Fred. Muller&Co.

den 31en October 1916 gehouden, werd het ingezet op /'2U.UUU, doch

opgehouden, naar men zegt, door den eigenaar, den heer Thomsen

uit Rotterdam, die toen woonde in Den Haag.

In de laatste jaren van zijn verblijf te Antwerpen was Matthijs in

aanraking gekomen met George Lavice uit Hannover, die eenige prenten

van de Duitsche jonge romantiekers bezat. Welken indruk deze op

onze Hollanders maakten, blijkt uit het feit, dat Van Witsen een doorlrek

van een prent naar Alfred Rethel's Doodendans vervaardigde, en Rei-

nick's gedicht over die telle spot op de revolutie van 1848 naschreei".

Het stuk van den historieschilder Rethel, in Duitschland een beroemde

grootheid, is uit diens laatste en beste periode. Ik kan niet zeggen, welken

indruk die prenten maakten op Matthijs, en moet mij vergenoegen

met het feit, dat hij Lavice's portret schilderde. Thans is dit in het

bezil van mevrouw H. Kroller, in Den Haag.

Of eenige Duitsche invloed merkbaar is in het kleine, omstreeks

1858 door Matthijs geschilderd stukje In den Hof, dat voor den dag

kwam op de reeds vermeldde veiling van 11 Maart 1902? Uit het

artikel, door Dr. J. Veth erbij gevoegd, behoef ik de beschrijving van

het stuk niet over te nemen, daar de reproductic hiernevens gaat,

maar ik herinner aan wat hij verder zei: „De schildering is kleurig,

„pikant en oorspronkelijk. Wat het geval betreft, het isonwaarschijnlijk

„dat dc schilder zoo ids ergens in Holland gezien heeft, en men zou

„gencigd zijn te denken, dat het eenigszins romantiesch illuslralicve

„sujet wel door gravuretjes van Ludwig Richler of zoo iemand kon

„zijn opgewekt. Het stukje draagt gecn naamtcekening, maar kan met

„vrij groote zekerhcid aan Matthijs Maris worden loegeschreven, tol

„wiens zeer vroege werk het dan moet bchoorcn, omlrcnt 1858.

„Vooral in het kopje van den in hcl gezicht gczienen jongen, maar

„ook vcrdcr in die middenparlij zijn bizondere fijne kwalileilcn. lin
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M. MARIS: In den Hof (omstr. 1858).

(In het bezit van den Heer P. Langerhuizen, Bussura).

„in de houding van het over den muur hangende vrouwtje, is lets wat

„anlicipeert op dergelijke figuurtjes die men in Matthijs" werk van

„eenige jaren later herhaaldelijk aantreft."

Men ziet, helgeen Dr. Veth schreef over Duitsche gravuretjes in

den tijd, waarin door Matthijs het stukje werd geschilderd, wordt be-

vestigd door hetgeen werd gemeld van George Lavice. Het stukje werd

voor /'1050 verkocht, en kwam in het bezit van den heer P. Langer-

huizen te Bussum.

Op de veiling was nog een schilderij Keukenlje, dat door Dr. J. Veth

luid geprezen werd. Hij vond er veel in ^zooals men dal, bij ons,

„\^el beschouwd, sedert Rembrandt, niet had gezien." Jammer, dat

deze lot" aan een verkeerd adres was gericht. In 1913 verklaarde

Matthijs, dat het stuk niet door hem. maar door .lacob was geschilderd.

Het werd gekocht voor f2l2o door den kunsthandelaar Van Wisselingh.

Het derde nummer der veiling was een leekening van Lausanne,

en het vierde een schilderij voorstellende een Meisje in ecu atelier.

De eerste werd verkocht voor /' 2200; het laalste voor f 1400. Over

39



MArrnus mahis

lift huilslc iiuiiiimT, Savoy-

ards, dat /875 opbrachl,

is zwijgen 't best.

Keercn wij liever terug

tot dcwcrken. doorMa till ijs

le Anlwcrpen j^emaakt. So-

ber nioest liij leven. toch

ging hij somtijds naar den

Vlaamsclieii schoiuvburg.

Hij zag daar wat wij om
de grove voorstellingen uit

hetvolksleven draken noe-

men en veracliten, maar

hem diep medelijden met

het volk inboezemden, dat

hij luchten moest door te

teekenen of te schilderen

wat hem "t meest had

getroflen. Daar was een

Pandjeshuis, waar arme

lieden zich verdrongen om
'H een of ander van hun

have te beleenen voor wat

centen.Tweemaal teekende

hij dit tafreel, eens met

potlood, nog eens met potlood en waterverf. De eerste teekening bezit

de heer Burrell te Glasgow; de tweede bewaarde hij ruim veertig jaren

en schonk haar toen aan zijn vriend, den schilder John Macallan Swan.

Haar verdere geschiedenis lijkt wel een roman. Na Sw^an's overlijden

kwam zij in den handel. De kunstkooper Voskuil le Amsterdam

wist haar te krijgen en stak haar in de veiling, op 26 Maart 1912

gehouden door de Haagsche afdeeling der firma Boussod, Valadon & Co.,

maar zij werd nict verkocht. Later nam de chef der afdeeling, de heer

H. G. Tersleeg, haar, volgens opdracht van den heer J. C. J. Druck^r,

die haar hoofdzakelijk begeerde, omdat zij had behoord aan zijn en

Mallhijs' vriend Swan.

Een tweede melodrama, van gelijke slrekking, is een ^^'interlalreel,

waar een vrouw met haar kinderen staan le hnnkeren naar 't vleesch.

uitgestald in een Skifjersininkel. De grijzc lucht, de dikke sneeuw op

de daken en de slraat verhoogen den weemoedigen indruk. Men ziet

M. MARIS: Dronken Man.

(In het bezit van Mr. R. A. W. J. J. Cremers, Den Haag)
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M. MARIS: Slagerswinkel (Winter).

(Veiling Randwijk, Den Haag, 12 April 1916).

{PImlo M. M. CouVi'e. Den Haag.)

dat op de vcrkleinde reproductie. Tlieophilc de Bock precs het om de

zeer intieme bekoring. Jaienlang behoorde het stuk tot de verzameling

van den beer Randwijk, in Den Haag, en werd metdezeden I'ien April 11)16

verkocht voor /'5400.

Of ook aan zoon melodrama te danken is de in ISoO gemaakte pen-

teekening De Dronknard(^), thans behoorend aan den beer C. D. ReicbJr.?

Het is mogelijk, dat hij op straat een tooneel van volksellende had oezien.

waarvan hij grnwde en dat hij. sterk overdreven door zijn afkeer, op

papier bi'acht. Met een bierkruik en een wiedestok in de rechterband,

betast de man met de bevende linkerhand de eindpaal dcr trap, welke

naar zijn woning leidt. De in de deur slaande vrouw bait de vnist;

de uit een raani kijkende docliler lacht hem nil: zijn jongste, oj) het

(') Van deze teckcnin" werd een goedc t'oto {^egcven in hcl .\lhiun Thijx Maris

(18 reproductics), met een Inlciding van I., van Deysscl (K. Alhcrdinfjk Tliijm\ door

Klcinmann & Co. in 1900 uitgejjcven. Ken Album dat zeer diiiir is, en {^een vcrzameling

van Thijs' mooiste werken bevat.



MATTHUS MARIS

hordes van de liii|) liiiiit'iuk- doihlcr /id hem vcisihriUl ;iaii ; ccii

naasl deze slaandc hoiid hhil'l IcgLMi hem. eeii haan wil hem aan\ lie.neii,

eeii varken sleekt (\cn snoel dreigend nil hel kot. Toeii Mallhijs dil

looneel ging schilderen, vereenvoudigde en verzachtte hij hel. De

hhilTende hond verdweeii; de opvliegeiide haan werd een iiislige kip: de

vrouw, in 't zwarl gekleed en een grijze opgeslagen sehorl, lieell een

medelijdige uitdrukking op 't gelaat, desgelijks de twee dochlers. De
man werd veranderd; hij staat meer gehogen en hceft den hoed schnin

op het hoofd. Hij is nu geen dronkaard meer, maar iemand, die met

een roes thuiskoml. Dit vet geschihlerd stukje, niooi van klenr, was

in 1910 hij de firma Wallis &. Son, werd twee jaren hiter op een veiling

hij den kunsthandelaar Biesing in Den Haag voor flioOO verkocht aan

Mertens en Hoogeraat, die het voor /"SOOO verkochten aan den legen-

woordigen eigenaar Mr. R. A. W. J. J. (]remer.s, in Den Haag.

Op de keerzij van een bkiadje. waarop Matthijs had geleekend

van de markt thuiskomende koopvrouwen, teekende hij een Markllafrcel,

waar twee half hesclionken kerels de nianden van eenige groenfewijven

omvergooiden (*). Hij wilde dit ook schilderen. De omtrekken der

mannen, vrouwen, nianden, op den grond rollende groenten, slraat-

keien, huizen werden met penseel op het doek geteekend. In voile

kleuren werden de vier voornaamste figuren geschilderd, en daarbij

bleef het. Was het banale van dit volkstafreel zijn medelijden met het

volk te machtig? Zelfs de verkleinde reproductie, welke hierbij is

gevoegd, kan het doen gelooven. De heer Mr. A. C. Kleijn schonk het

stuk in 1911 aan het Gemeente-Museum in Den Haag.

Sommigen dachten, dat Matthijs die dronkemanstafreelen schilderde

om hun grappigheid. Wie hem kenden, wisten beter. Hij schilderde

ze onidat hij ze schilderachtig vond. Mevrouw de weduwe A. E. Coster,

hloedverwante van den predikant der Hollandsche Hervormde gemeenle

le Antwerpen. vertelde mij, dat hij aan een verloting ten behoeve der

Hervormde Armenschool schonk een schilderijtje, voorstellend een

Dronken Schoenmaker, die ruzie heeft met zijn vrouw. Hij dacht zeker

dat de lui voor het schilderstuk als zoodanig alleen oog zouden hebben

!

Hij was altijd ernslig, diep denkend; ging gaarne om met nienschen

als de predikant van Waning Bolt. Dezen schonk hij tot aandenken eene

1857 gedaleerde penteekening: Schafliuir nan iverknolk. Vier werklieden

liggen te slapen tegen een huis; een paar kinderen spelen in de open-

staande deur; een meisje met een kind op den arm kijkl nil een raam.

(') Dit blaadjc kwam in 'I i)C7.it van ilea hfcr J. C. Muy.ser, en word iiiol dions ver-

7.aiiiclin{5 \3 Mci 1910 bij de lirnia I'red Miillcr c'< Co. verkocht voor /-lOO.
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MAT THUS MAIUS

Een teekeiiingeljc, voorlrcfrdijk gedaan, geluigeiid van dc vorderingcn

in de kunst door den jongen meester. Het wordt zorgvuldig })e\vaard

door den heer H. van Waning Bolt, arts le Smiide.

Na den winlercursus van 1858, welke eindigde den .'Ucn Maart,

keerde Malthijs lerug naar Den Haag. Daarheen hoop ik hem met u

spoedig te volgen.

P. HAVERKORN VAN RIJSEWIJK.

( M'ordl imorlgezcl).
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PORTRET VAN VAN BREDEHOFF
DOOR FRANS HALS

i: strooni van nieuw ontdekle Rembrandts heeft

langzamerhand opgehoudcn te vloeien, die van

onbekende Frans Halsen nog niet. Van den groot-

meester van het clair-obscur zijn heel wat meer
werken ontdekt dan van den grooten impressionist

„^^^,.m-—, der Spaarnestad. Rembrandt was een zeer vrucht-

J^^^^H^>>in l)aar genie, niaar was Frans Hals dat ook niet? Kun-
nen wij zeggen dat Iiij minder gemakkelijk schiep

dan zijn Amsterdamsche rivaal. Integendeel is aan te nemen dat het

werken hem lichter viel door het verbluf!"end gemak, waarmede hij den
borstel hanteerde. Rembrandt werd in het midden van zijn leven een

zoeker, een, die het vuur van den hemel trachtte te halen om het in zijn

schilderijen te ontsteken, een wroeter, die, op alle mogebjke manieren,

probeerde weer te geven wat in hem omging. Die dun schilderde,

empateerde of krabde, die het penseel, den borstel of het tempermes
hanteerde al naar gelang hij dit noodig vond : nu eens de verf uitstrij-

kend, dan weer deze ophoogend tot ze dik klonterde en een relief

gaf, als nimmer te voren was gezien. Frans Hals schilderde steeds

op dezelfde wijze: breed en vloeiend, gevend met enkele toetsen de

levenbrengende accenten, het mysterie, dat beweging is. Hij is de

schilder par excellence, het ideaal van alle borstelaars, van de bretteurs

van het penseel, die virluositeit boven alles vereeren. Wei verdiept zijn

visie zich in den loop der jaren, waardoor op het eind van zijn leven die

wonderwerken van atmospheer en stemming ontstonden, welke de

Regenten en Regentessen van het Oude Mannenhuis voorstellen, maar
zijn schildertrant bleef dezelfde. Ouder en ouder gcworden, werd de

streek schetsmaliger. meer aanduidend dan gevend de vormen, die

hij in zijn vroegcre jaren zoo prachlig wist le modeleeren. Het porlrct

van Van Rredeholf is uit dien tijd. Het werd in Ki.'il vervaardigd

en stelt den 51-jarige staande, ten lialvcn lijve voor. Frans Hals was

toen in het zenith van zijn kunnen.

De kop is a Irois quarts gezieu en \erloonl, bij een krachlig relief,
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KRANS HALS: Purlret vanVan biedeholT.

hcl typische aanzelleli en uitloopeii van het pcnseel, lieUvelk in tie

meeste werken van den meester voorkomt. Ook de jas is echt Halsachtig

gcloetst. Breed en smijdig geschilderd, is er niemand in dien tijd, die

zoo het penseel voerde. Jan Hals, zijn zoon, van wien Dr. Bredius in

verschillende aklen voiul dat hij vele porlrctten schilderde, was nog le

jong om hel le hebben vervaardigd. Ook aan .luditii Leyster, geboren

omstreeks 1600, is gedacht, daar zij zoo dikwijls Ilals naboolste. Voor

zoover, met zekerheid, te vergelijken valt is haar werk minder stellig,

minder spontaan geschilderd. Bredius en Hofstede de Groot verklaarden

dan ook in dit porlret de hand van Frans Hals le herkennen (').

(') In 1894 werd (lit portrel in Ulrcchl geexposeerd; in I'JlT voor het eerst op den

naani van den schililcr in liel Frans Ilaisniuseuni.
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De athters'i'ond is liiijs, waarleticn de (i<(iuir rijzi.<( uilUonit. Ecu
der handt'ii is ziclithaar, die cen jiaar handschocnen vasthoudl. Kcii niel

zeer typische Hals-kraag. deze is wat le fijn hchandeid voordcii meesler,

vomit de afscheiding tussclien kop en busle. Hel poilret is hoog 75 c.M.,

breed (U'/s c.M. en draagt tot opschril't:

/ETASVA — 54
A° 1631

Het hezit niet de handteekening van den meester, wat geen bewijs

is van onechtheid, daar Frans Hals lang niet altijd zijn werken signeerde.

De schilderijen op het Frans Halsmuseum zijn, op een na, niet getee-

kend. De penseelstreek echter is altijd zijn beste handteekening.

Uit het jaar 1631 dateert ook het portret van burgemeester Van
der Meer in het P'rans Halsmuseum. Een vergelijking tussclien beide

slukken doet ons dat van het museum kennen als vlotter geschilderd,

dan de beeltenis van dezen Noord-Hollander, die Frans Hals met zeer

weinig enthousiasme conterfeitte. De Van Bredehof!" heeft slugger

aspect, de kleur is koeler; hier werd geen warmkleurige vernis aan-

gebracht, nadat een hinderlijk wapentje in den achtergrond was
verwijderd. Maar van allure zijn zij beide gelijk. Beide hebben die

kloeke breedheid, welke bijna alle portrelten van Frans Hals kennierkt,

die franke vlolheid, welke het werk van hem onderscheidt van dat

zijner tijdgenooten en waardoor het zoo levensecht aandoet. Na het

portret van den Heer Luyckx te Hilvcrsum is dit, in korten tijd. het

tweede werk dat zijn oeuvre komt vermeerderen.

Te verwonderen valt het niet, als er in komende tijden nog meer
van Hals voor den dag komt, daar van wat hij voor 1613 maakte, niets

met zekerheid bekend is. Aan te nemen is het toch zeker, dat hij, over

wiens geboorledatum geen zekerheid bestaat, maar die door Houbraken,

naar een notilie van Vincent van der Vinne op het begrai'enisbrieije van

Hals, tussclien 1579 en 1581, door Canipo Weijerman op 1584 werd

gesteld, voor dien tijd reeds schilderde. Zijn eerste, nog te aanschou-

wen werken zijn de maaltijd van de officieren van den St. Joris

Doelen van 161(5 in het Haarlemsche museum en het portret van

Pieter Cornelisz van der Morsch, in het bezil van den Earl ol" North-

brook te Louden, uit helzelfde jaar.

Slechts enkele, zeer twijlelachtige leekeningen, waarondcr te \\'eenen

in de Albertina, die van de Regenten van het St. Elisabeth's Gasthuis,

staan op zijn naani.

Misschien is al zijn teekenwerk verdwenen, wellichl ook schilderde

hij dadelijk zonder schelsen le niaken. h^venals van Velasquez zijn er lot

lieden, van hem geen bewijzen voorhaiiden, dat hij even spoedig naar

het krijl greep, als hij dil naar het penseel dcvd.

G. D. GRATAMA.
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KUNSTBERICHTEN correspondenten

TENTOONSTELLINGEN
AMSTERDAM -:

KNTOONSTELLING VAN
OOSTEXRIJKSCHE EN
lONGAAHSC.HE SCHIL-

DHHS EN HEELDHOU-
WERS. li STEDELIJK
MUSEUM. OCTOBER,
NOVEMBER 1917. a* Van

kunst en schoonheid kan men zeggen, dat

ze een bepaalde natie toebehooren en tevens

aan de heele wereld. Hebben wij dat niet

gcvoeld bij de belangwekkende tentoon-

stelling van Fransche kunst in het Stedelijk

Mu.seum, enkele maanden geleden? Wat de

Fransche kunst betreft, had onze voorstelling

den diepen achtergrond van het bewustzijn

eener historische wisselwerking met onze

eigen nationale kunst onzer 17c-eeu\vsche,

die over de Engelsche romantische school

been de Fransche school beinvloede, die zich

vcrbindt aan den naam Barbizon, om als 't

ware aan een stuk „natuur" den toets te be-

waren van een romantiek, die zich grondt

op naluur-realisme, waarin dc worlds stevig

staan, waarboven de stanimen hoog hun

kruinen welven. Daarna bloeide de groote

Haagsche school, die over Frankrijk en

Engeland haar meesters tcrugvond in dc eigcn

ITe ceuw, — tot nu het niodernisme in zijn

cosmopolitischc tendenzen aan alle national-

ismc een einde schijnt te maken. — Zou men
tegenover de kunst der landcn om den Donau

vreemder staanV —
Ja en neen! Wcl, omdal er een nationale

kracht zich 0])enbaart in wat zich als Magyaar-

sche kunst onderscheidt. Er zal zeker wissel-

werking bestaan tusschen deze en de Oosten-

rijksche, doch deze blijft voor het vreemdc oog

nog ietwat verborgen, — althans wagcn wij ons

niet aan eene vergelijkende studic te dien aan-

zien. Wei blijkt, dal de Oostcnrijksche kunst

een meer cosmopolitisch karakter heeft.

Doch, zooals bij den aanhcf werd kond

gedaan, als een Munkacsy en Pa.il in de derde

Fransche republiek konden aardcn, en zooals

in het voorwoord van den catalogus door

Dr. Hela Lazar wordt opgemerkt, een Brocky

aan het hof van Koningin Victoria, Marko

te Florence, Michael von Zichy bij Czaar

Alexander, gelegenheid tot werken hadden —
alien in de 19e eeuw — ,dan is daarmee wecr

aangetoond, dat de schoone kunst een wereld-

burgeres is, die zich in den vreerade even

gaarne laat bewonderen als binnen de natio-

nale grenzen. Men vindt hun werken ook in

verschillende niusea der oude en nieuwe

wereld. En jongeren als Oskar Mendlik in

Holland, Ludwig Mark in Amerika en Philipp

Laslo in Engeland werken ver van hun land,

waarvan ze nochtans een nationalen trek be-

waarden.

Van Munkacsy hei)ben wij bclangrijker

werken dan dc hicr tenloongestelde Smids-

knecht (198), waarin nochtans zijn slerk

typisch picturaal vermogen, te vergelijken

met een krachtigen Neuhuys, bewondering

afdwingt. Van Paal zijn bier evenwel twee

werken (203 en 204 1, een zonneschijn en een

schemering in het bosch, die ons inecns

ovcrtuigen van zijn naluurgevoel, dat tot

natuurpoi-zie stemt, verkregen met ccn een-

voud en opreclithcid van middelcn, welke

ons in dczen tijd van modern maniiTisme

bijna verbazen. Van een derde der genoemden,

Michiily Zichy, is er een Apostel van ongcmeen

47



TENTOOXSTELLIXGEN : AMSTEIiDAM

psychologiscli bcgrip. Naast deze schilderijcn

die reeds cen historisch inzicht opcncn in

een vervlogen tljdperlv. trclt men talrijlie

Hongaarsche werken aan uit den niodernen

tijd, waarop de oorlog zijn buitengewonen

stempel drukl.

De Oostenrijkschc kunsl is volslrekl nict

typisch Duitsch, al zijn Duitsclic trekkcn in

hct zeer samengeslelde beeld, in landschap-

en portretkunst, in genre-slukken en ro-

niantische lafereelen en in de neiging naar

het decoratieve, waarbij overlading dreigt

of in den goeden zin moniimentaliteit

heerscht, onmiskenbaar. Maar Oostenrijk

en in het bijzonder Weenen, schijnt zoo toe-

gankelijk te zijn voor Magyaarsche, Tsechi-

sche, Poolschc en Ilaliaansche invloe-

den, dat er zich een cosmopolitische kunst

ontwikkelde met sterke intelleclualistische

trekken. Ze heeff voor een deel een maat-

schappelijk en cultureel karakter gekregen.

zonder nochtans een gemeenschapskunst te

zijn geworden. Edit naturalisme — wij denken

dan aan onze Haagsche school — , dat opbloeit

tot romantiek, de categoric bij uitslek der

schilderkunst, komt er nauwelijks voor. De

inleider, Dr. Hans Tietze, meent zelfs een

„voor alles anti-naturalistisch" karakter

daaraan te mogen toeschrijven. Dit is wel

wat overdreven, doch zeker eischt het deco-

ratieve karakter meer dan met enkel natural-

isme vereenigbaar is Doch de schilderkunst

zou haar wezen verloochenen, als ze niet in

hoofdzaak romantisch-picluraal bleef, en als

zoodanig kan zij niet levcn zonder naturalisme.

En zoo treft men bier ook vele werken aan

waarin de natuur en het natuurlijke leven

u schilderachtig tegemoet straalt.

Hoe univcrseel men ook in critisch opzicht

zijn geest richt op de schoonheid in al haar

vormen, ook naar den landaard, een eigcn-

aardig Nederlandsch of zelfs specifiek Hol-

landsch oordeel zal ten grondslag liggcn aan

de volgende opmerkingen, in vcrband met

een bcpaalde keus.

John Quincy Adam's „Schuilp!aats "

i2>, met

den als stillevcn behandelden voorgrond, een

lichtend vensteruilzicht op een gebergte, is

echt naturalistisch en fijnzinnig van kleur,

tocts en loon, cvenals zijn gezicht op het

Cherzplateau (4). Czajkowski's „Poolsch dorp"

hceft een zeer bijzondere kleursciioonheid.

Wlad. Jarocki doet, vooral met zijn Nicolaas-

poort te Iwangonod en Ant. Karlinski met

een beeld „Aan de Strypa" zeer trelTcnde

grepen uit dit tragischc tijdperk. De „Verre

landen" van Th. Lcilner ademen een natuur-

romantiek, die overeenstcmt met een Gel-

dersch landsehap van Wiggers ten onzent,

maar grooter en meer vergeestelijkt aan-

schouwd. Als een landsehap van Vincent van

Gogh, is de tragische laan met de komitat-

schi (179) van L Mednyansky. Vol stemming

is zijn ,,Veldpost" (1771 en een en al weemoe-

dige landschapspoezie „Dooi"' (181). Hier is

gezuiverd naturalisme, gelijk in Karl Ludwig

Prinz' berglandschappen i vooral no. 26') en

het plateau van Lafraun (269 1. Een bijzonderc

vermelding verdienen de zeestukken van

Oskar Wendlik, waarin het naturalisme tot

een fijne dichterlijke romantiek stijgt.

Treffende en soms onlroerende tafereelen

uit den oorlog heb ik verder aangeteekend

van J. Q. Adams, W. Daschauer (Gewonden,

no. 39), L. Gottlieb (teekeningen\ K. Hassmann

(no. 117, vol zwoele romantiek), W. v. Krausz,

die door het tragische been tot humor den

weg vond (no. 139», F. Pautsch (b.v. no. 219),

O. Roux en Stefan Zador. Buitengewoon knap

en vol karakter zijn de portretten van mili-

tairen door Nik. Schattenstein en K. Sterrer.

Wij memoreeren nog werken van Istran

Ozok, Lienz Egger, Frigyes Frank, Oskar

Laske (vooral de Kruisiging), A. v. Pettenkofer,

OdOn Pick-Morino, Max v. Poosch, Bertolan

Por, Egon Schille HermietenV K. Schindler,

Leo Schneider, Janos Thoma, Janos Vaszary

(Naaktstudle', Fried Waldmiiller en Woytkie-

wiecz.Decoralief monumentaal isLienzEgger's

„Maaier" (no. 14) in hooge mate. Oskar Laske

is een phantast met ongemeen suggestieve

kracht, die vooral in zijn „Kruisiging " (no. 162),

een lempcra-schilderij met een decoratief-

allcgorelische verbeelding ontroert. Enkcle

phantaslische tafereelen, b.v. de „Pest" (no.

161 >, zijn door overladenheid onaesthelisch,

hoe belangwekkcnd overigens.

Hijzondere aandacht verdient „De heiligc

Driekoningen" mo. 255) van Max v. Poosch,

die door het recele been tot roniantische

mystiek stijgt, in een dccoratief-monumentale

uitbeelding der oude sprook. Woytkiewiecz,
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„Ganzenhoc<lslcr" verlolkl ook ccn sprookjc,

ccn tciiipcra-scliiltlerij van onwccrstaanbare

bckoring, tinlelend van humor.

Van dc beeldhouwers bcwondcrdcn wij

vooral van .liinos Horval dc |)sycholo}<iscli-

romantischc uilbccldin}{ van bijbclsdic (igu-

rcn en van den koniponist v. Szekacz.

D. B.

KUNSTVEILINGEN
NALATENSCHAP THEO VAN HOYTEMA. 1\

NALATENSCHAP CH. VAN WIJK. H VER-
ZAMELING DE SAN, UIT BRUSSEL. ^.

K nalalenschappcn van twee

van Holland's nicest syni-

patliieke kunslenaars, die

dezcn zomcr slierven, zijn

reeds dil jaar geveild. Bij

Frederik MuUerkwamhalf
s'oveniber werk van Theo

van Hoytcma, in Augustus ovcrleden, onder

den hamer. In de bovenzaal had men zorg-

vuldig allcs opgesteld. Elders is reeds zoo-

veel geschreven over den fijnzinnigen teeke-

naar en lithograaf, dat wij meencn hicr met

een zakelijke opsomming te kunnen volstaan.

No. 383, slapende vogels in sneeuwland-

schap ging f 625 ; no. 340, broeikas met kale-

basplant f 450; no 341, wijngaardrank voor

f 190; no. 344, doode meeuw en taling ^210;

no. 345, de zieke apen / 230 ; no. 346, zwem-

mende eenden f 310 ; no. 347, de zwarte

zwaan f 700 ; no. 348, spar en brera f 280

;

no 352, Idoek met jongen f 210 ; no. 353,

groene en roode papegaaien ^250; no. 361,

vogeltje in het bosch /'210; no. 364, bloesem-

boom en gouden rcgen / 400 ; no. 365, twee

pauwen onder cen bloeiende magnolia / 500;

no. 366, papegaaientulpen f 300; no. 368,

bloeiende bcrenklauw f 210; no. 391, molens

op Texel /'210; no. 394. meerkoelen op Texel

f 330 ; no. 396, tusschen het riet op Texel

/ 250 ; no. 404. Texelsch landschap met meer-

koelen f 230; no. 405, binnenwater op Texel

/270; no. 408, kluiten en scholeksters /"240;

no. 444, kroonkraan /'175; no. 445, wittc

zwaan f 170; no. 460, de terugkonist van den

ooicvaar / 460 ; no 467, witte sering/'210;

no. 526, een pak oploopende drukken van het

leelijkc jonge cendjc f 225; no. 531, zeventien

lithographieen .zilverreigcrs" /" 270 ; no. 532,

26 lithographieen .angora konijnen" f 3.50
;

no. 549. zes lithographieen / 200 ; no. 560,

vier lithographieen f 175.

Tegelijkertijd werilen er modcrne schilde-

rijen en aquarcllen geveild, en alweer vormden

werken uit de Haagsche school een hoofd-

schotel. Van Jacob Maris een mooie aquarel

van Oud-Dordrecht. Er waren ook enkele

Fransche meesters vertegenwoordigd, zooals

bv. : Corot met een boomrijk landschap, dat

voor f 2000 werd verkocht.

Van de schildcrijen uit verschillcndc ver-

zamelingen noemen wij :

No. Ill B. Arps. ,Judaspenningen" / 750

;

no. 112 idem. .Pauweveeren" fHjl5; no. 113

idem, ,Stilleven van perziken" /" 525 ; no. 114

Bakker Korff. ,I)e brief" /^l 100 ; no. 119 Blom-

mers. .Scheepje varen" / 1575 : no. 121 De
Bock, ,Tegen den avond"/'750; no. 122 idem,

,De vijver" / 475 ; no. 123 idem. .Deschaaps-

kooi" f 600; no. 125 idem. ,De werf" / 625;

no. 129 J. Bosboom .Kerkinterieur" /'2700;

no. 130 idem, „Kerkinterieur" /" 600 ; no. 133

Du Chattel. .Avondstemming" fV200- no. 134

idem. .Herfstbosch" f 1000; no. 142 Gabriel.

„De molen" f 21b0; no. 143 idem .Molenaan

het Abcoudermeer" f 1500; no. 152 Piet van

der Hem, ,.Ioodsche vrouw" f 400 ; no. 162

Karsen, ,De dorpskerk" /'470; no. 166 Kever,

,ne jonge moeder" f 1300; no. 173 Jacob

Maris , Haven te Dordrecht' f 750; no. 176

W. Maris. ,Boomstudic" f iOO; no. 177 Wil-

lem Maris. „Drinkende koeicn" /'1450; no.

178 idem ,Eend met eendjes" /'1900; no. 183

Mesdag, „Visscher.sbark" /'530; no. 189 Albert

Ncuhuys ,Het kindje slaapt" /" 2850 ; no. 192

Poggenbcck, .Wcidc" f 1800: no. 201 Hen-

riette Bonner, ,De Waaler" f 1000; no. 207

.S|)ringer. .Stad.sgezicht bij winter" / 410 ; no

208 idem. .Winter te Elspcet" f 460 : no. 211

Tholen .Zonsondergang in den winter* /'llOO;

no. 216 Voerman. .Melkuur" / 475 ; no. 222

J. H. Weissenbruch, ..Landschap" / 575 ; no.

224 WijsmuUer, ,Het dorp" / 420 ; no. 225

idem .Herfst" f 620; no. 615 Gorier. .Win-

ter" f 875; no. 616 Klinkenberg, .Dordrecht"

f 1400; no. 620 Lsaiic Israels, .Grocntekoop-
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vrouw" f 660; no. 621 idem ,Anin/.oni'" /51U;

no. 622 Willem Maris, „Kendentamilic'' /" 4000;

no. 628 Neuhuys. ,Stadsgezichl" f 12o0; no.

624 J. Zoetelief Tromp, .Lente' f 1650.

En de aquarellen gingen als volgt

:

No. 1 L. Apol, ,Winter" f 12.^0; no. 3 Van

de Sande Bakhuyzen ,Landschap met scha-

pen" /460; no. 6 Du Chattel, .Tegen den

avond" /" 1025 ; no. 8 Gabriel. .Moerassig land-

.schap" f 1050; no. 9 J. Israels, .Dezoon van

den visscher" f 1550; no. 10 idem, .Kinderen

der zee" f 62b: no, 11 Kever, .Interieur"

f 1025; no. 12 Klinkenberg, .Grachtgezicht'

/ 1650 ; no. 13 Jacob Maris, ,Oud Dordrecht"

f 3900; no. 14 idem, ,Voor de deur" / 825

;

no. 15 Willem Maris, ,Vee in de weide"

/2250; no. 16 Poggenbeek, ,De weg f 1000;

no. 17 idem, ,Eenden in het groen" f 1000;

no, 21 Roelofs ,Weidehoekje" f 925 ; no. 23

M. Roosenboom, ,Bouquet magnolia's" /"SOO;

no. 25 Yoerman. ,StiIleven" f 410; no. 26

J. H. Weissenbruch, „Zomer" f 2800 ; no 28

Jan Weissenbruch, ,Kerk te Schcveningen"

/430; no. 83 J. Bosboom, ,St Jacobs Cathe-

draal te Antwerpen' f 1450.

s«5£ Eind November veilde de firma Kleykamp

in Den Haag een nagelaten collectie van

Charles van Wijk. Zoo korl geleden wekte

de ontstellende bekendmaking van zijn dood

een algemeene ontroering en nu reeds een

catalogus van zijn nalatenschap ! 0ns land,

arm aan beeldhouwcrs, verloor een figuur

wiens ontwikkeling men allijd gaarne gevolgd

heeft. In een kort bericht, bij een uitstekend

portret van den afgestorvene, lezen we o. m.

het volgende : — ,Gelukkig vond hij in zijn

helaas ontijdig afgebrokcn leven gelegenheid

oin voortrefTelijke werken te scheppen van

monumcnlalcn aard. Toch scheen nog een

ander soort van beeldhouwkunst, die men
wel genre plccgt Ic noemen, zijn voorkeur

te bezilten. Een kunstsoort, waarbij lict

karakterislieke op den voorgrond staat en

die in de keus der voorstelling dikwijis

aan voortbrcngsclen der schilderkiinst her-

innert."

Overbodig te zeggen, dal dezc veiling, zoo-

wcl als die van lloytcma's werk, bijzondcre

bclangstelling genool, waar beidc kunstonaars

steeds door zoovcle vrienden en jjcwonde-

raars omringd zijn gcwcesl.

De prijzen waren:

Voor de bronzen no. 1, Schaap mcl lam

f 900 ; no. 2, Volcndammer kind met pop

(bout) f 600; no. 3, Visschers te paard ^'1200 ;

no. 4, Ploeg met os f 800 ; no. 5, Naar huis

/ 1050 ; no. 6, Loopend vrouwtje met kind

f 600 ; no. 7, Pap elen f 600 ; no. 8, Na den

arbeid f 675 ; no. 9, Kind met koe f 425

;

no. 10, Krijntje f 450; no. 11, Nunsi)ectsch

vrouwtje f200; no. 12, Kind met konijnen

f 725; no. 13, Kinderkopje /"SOU; no. 14,

Marretjc /' 450 : no. 15, Vrouwen- en kinder-

kopje /" 425 ; no. 16, Lammetje f 525 ; no. 17,

Oude Beertje /" 325 ; no 19, Veluwsche boer

f 400 ; no. 20, Verlegen boerinnelje f 475 ;

no. 21, Visscher f 1000; no. 22, Oude visscher

f 600; no. 23, Verstelwerk f 625; no 27, Lam
(gips) f 105; no. 29, Twee kleine kopjes (gips)

f 100; no. 30, Kind met konijnen (gips) /ISO;

no. 31, Nunspeeter vrouwenkop (gips) f HO;

no. 32, Moeder met kind (gips) f 280 ; no. 33,

Volcndammer kind met i)op (gips) f 200 ; no.

34. Vrouw in den wind (gips) f 110; no 34a,

Volendammer jongens (gips) f 210 ; no. 34b,

Verstelwerk (gips)/ 210; no. 34g, Visscher

igips) / 150.

WS Verder veilde de firma Kleykamp de Bru.s-

selsche collectie De San en andere oude schil-

derijen uit particulier bezit. Naar aanleiding

hiervan ontspon zich in de Nieuwe Rotter-

dammer een interessant en leerrijk dispuut

tusschen Dr. Hofslede de Groot en den vei-

lingmeester Theo Neuhuys, die begrijpelij-

kerwijzc de gang van zaken van uit een ander

standpunt bekeken hebben. Ten eerste liep

de discussie over vcrschillende toeschrijvin-

gen. Dr. Hofstede de Groot corrigeert allerlci

onjuistheden en eindigt zijn beschouwing met

te zeggcn, dat met nicer korrektheid en ken-

nis van zaken ,al dezc onnauwkeurigheden"

te vermijden waren geweest. Zijn opgegeven

lijst (met aanmerkingen van bchaaldc prijzen*,

luidde in de N. R. C. als volgt

:

No. 9, Gerard Don, schrijver bij kaarslicht,

(valsch), /2300; no. 10, A. v. Eertveld, slag

bij Lepanlo (een later mcester) /'1700; no 12,

B Gaal, landschap, f 7.-.0
; no. 17, J Wildens

en van Herp, landschap met herlenjacht,

flMO: no. 18, M. Hobbcma, landscliap mcl

bouwvalicn. (valschi, f:>'AOO; no. lU, M de

Hondecoeter, doode vogels, (van latere hand)
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/ITOO; no. 24. S dc Koninck, Josef voor

I'otilar: lis een karaktcristick werk van Pietcr

Potter), f 460 ; no. 25, P. Laslman, dc Suna-

niietische weduwe, f 2000; no. 28, \ic. Maes,

fraai mansportret uit zijn Renitirandtschen

tijd (16581, f 3500; no. 32 A. v. d Ncer, land-

schap bij nianescliijn, /3700; no. 36 N. Pous-

sin, landschap met Diana en Callisto, /'4000;

no. 37, dezelfde. landsctiap met Diana, nymf

en satyr, /" 3900 ; no. 41, O. van .Sclirieck,

landscliap met adder, liagedis, distel enz.,

f 2'250 ; no. 43, C. van Scliagen, mansportret,

voluit gemerkt 1670 gedateerd. f 400 ; no. 45,

v. Slingeland. vrouwtje met papegaai (een

eciite Gerard Don), /'4700; no. 47 D. Teniers,

bij den medicijnmeester (zwakke navolging'.

f 1200; no. 65, Jan Breughel, landingplaats,

/2100; no. 67, Abr. v. Beijeren. stillevcn met

visschen, f 3500 ; no. 68, D. v. d. Lisse, boet-

vaardige Magdalena. /"600; no. 69, Pietervan

Xoort, doode visschen, /'SOO; no. 70, C. Poe-

lenburg, Arcadisch landschap /2400; no. 71,

Jac. Ruisdael, landschap met waterval./' 6800;

no. 72, Phil. Wouwerman landschap met

valkenjacht f 6400.

Dadelijk kwam er van den heer Theo Neu-

huys een verwccr. In den caLjilogus stond

vermeld dat de toeschrijvingcn van den eige-

naar waren en buiten vcrantwoording van

veilinghouders bleven. Door den oorlog was

correspondentie oni de zaak nader te regelcn

met den le Brussel vertoevenden heer dc .San

onmogelijk geweest, en zijn vertegenwoordiger

had uitdrukkelljk last zich aan de gegevens

te houden. Schilderijen, als o. m. de Gerard

Dou, Hobbcma, De Ilondecoeter en Teniers,

die niet van deze meesters waren, werden

niet verkocht. Het proces-verbaal van de

veiling had Dr. Hofstede de Groot daarvan

op de hoogte kiinnen stellen. Deze antwoord-

de weer onmiddellijk met een ingezonden

stuk ; bleef crbij, dat de catalogus ,,slordig

bewerkt was" en wees er weer eens duidelijk

op, dat iemand, die bij een veiling prijzen

noteert, nooit beoordeelen kan of een stuk

werkelijk „verkocht" is, zoodat hij slechts

hct woord „behalen" mag gebruiken.

Inderdaad blijft dit onaangename en ver-

warrende verschil ons inziens een zwak punt,

waarmede maar niet alles is goed te praten.

J. Z.

DOODSBERICHTEN
CHARLES VAN WIJK ')

1

1.1 stierf te jong, in t mid-

I'den van een menschelijken

levensduur. Toch heeft hij,

en dit valt dankbaar te

crkennen, een afgerond ge-

heel van werken nagelaten.

Zijn doodsbericht kwam
niet onverwacht; men wist, hij werkte weinig,

tobde voort; toen kwam de dood.

En daar werden nu de beelden, die hij na-

liet,samengebracht in dc kunstzaal Klcykamp;

een laatste maal vondcn zlj, gezamcnlijk van

t atelier gekomen, elkaar terug, voiir ieder

zijn eigen weg zou nemen. En samen wckken

zij dien indruk van een krachtigc liefelijkheid

en een ongezochte menschenmin, waarvan zij

ieder afzonderlijk ook reeds ieder op zijnc

wijs geluigden meermalen.

(') Geboren te 's-Giavciili:if;c 1875; overledeii 1917

Want Charles van Wijk is de beeldhouwer

geweest, die zich het nicest innig voelde aan-

gesloten bij onze groote binncnliuisschilders,

voor wie het leven der arnien de poezie

vormde van bun kunst. En zijn kunst is even-

eens een samenvatting van wat zij beoogden.

Zeker, hij had smaak voor alle vormen van

beeldende kunst, menig uitstekend geslaagd

portret van zijn hand is bekend en hij heeft

in zijn ontijdig afgebroken leven gelegcnheid

gevonden om knappe werken te scheppen

van nionumentalen aard.

Doch hct wezen van (>iiarles van Wijk is

toch in het met voorkeur beoefcnde gcnre-

beeld terug te vinden. Immers hier ging bet

gansche initiatief van den kunstenaar /.elf

uit. Hij stond buiten alle modcrne nervositeit,

kcnde gehechtheid aan echt vaderlandsche

indrukken en vond hicrin dc grootheid van

zijn cmotioncclc kunst. Hij zocht dc arbeiders

op van den zandgrond, de nianncn van den

zeekanl en vond in Volendam het schoone
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menschcntypc, ilat hem in zijn klassickc

sclioonhciil bchaafidc. En dan sprak liet

kind tot hem, het jon^e kind en het jonge

dier in beider argclooze vormen.

In de zalen van Kleykamp werd dit alles

bijeengebracht, al dcze leere proeven van een

ziel, die in cenvoud zijn eigen beehi zocht.

Van Wijk was beniind en de vele vrienden

en kunstbroeders kwanien deze nagclaten

werken omringen met een proeve van bun

eigen werk. Toorop, altijd gul, stuurde van

alles, teekeningen en schildervverk, Breitner

slond een lienlal belangrijke teekeningen af,

Kever en Isaac Israels, Van Konijnenburg en

Kramer en de neven Maris, Simon en Willem,

zonden hun bijdragen om de laatste tentoon-

stelling van den overledene, die eener veiling

van zijn kunstwerken, eer te bewijzen en

steun te verschallen.

Tusschen al die verscheidene, veelkleurigc

werken worden Van \Vijk"s beelden van een

diepe, schier aandoenlijke teederheid. Zooals

op een tentoonstelling van velerlei werk,

Israels' vale armoe placht te gaan pralen

van innerlijk leven, rijzen hier in de onge-

ordendheid van onsamenhangende schilder-

kunst — want zoovele uiteenloopende kunslis

hier aanwezig — Van Wijk's beelden op, sterk

in hun zeggingskracht die van menschelijke

geringheid verhaalt. Geen verbluflend knappe

details vindt men hier, alle virtuositeit is

versmaad. Inderdaad gaat de vergelijking op,

dat hier de na-verwante aan 't werk was van

onze binnenhuisschilders die dichters waren:

van Jozef Israels en Albert Neuhuys. „Men
moet eerst knap worden en alle vormen

grondig kennen en dan de knapheid af gaan

leeren, geheel vergetcn." Het woord moet door

Jozef Israels zijn gczegd. Het is van volkomen

toepassing op Charles van Wijk. Het stuntelige,

het slompe dat Israels in een vrouwengebaar

kon leggen om er het onbeholpene en vooral

het weerlooze mee uit te drukken, is hier.

Charles van Wijk heeft voor de innerlijke

uitdrukkingskracht de uiterlijke welsprekend-

heid gaarne opgeofferd. Hij was de kunstenaar

van het kleine deemoedige leven, die licver

dan zichzclf een lauwer te plukken, die neer-

legde voor het beeld van menschelijk zwocgen

en menschelijk leed, dat hij lelkens in anderen

vorm te vcrhcerlijken zocht.

Hier iiitte zich zijn we/.cn, hier was zijn

ware aard. Zoo wordl het verklaarbaar, dat

dcze kunstenaar, die voor zijn schepi)ingen

de bcvruchting behoefde van zijn warmc hart,

onbekwaani was meermalen voor opdrachten,

die hem niet na konden staan of die zelfs

afweken van zijn eigen gevoelskern.

Men moet echler leven en hoe weinigen

zijn het, die het conflict onder oogen zien

van eigen wezen en het ons min of meer

dringend levenslot ! Het ongelukkige Willem

Schurraann-monument, het min-gelukkigc van

't HoH-monument zijn de bekende voorbeelden

dienaangaande uit het oeuvre van den kun-

stenaar.

Om Charles van Wijk te beoordeelen zie

men het vrouwenbceldje : oude Beertje, het

mummieachtig oude wijfje, dat kroni gegroeid

van 't werken, in een aanhoudend goedige

mopperstemming schijnt te zijn: een lange

klacht in de vormen van 't lichaani gegroeid,

tegen de onderdrukking van een zwaar en

eenlonig leven. En men kent hem uit de

moeder met t kind aan de borst, de boersche

madonna, waarvan Neuhuys zoo vaak schoon

heeft gewaagd. „Geluk" is het beeld hier,

want hier is het het arme moederschap, dat

korten tijd de volste vreugd, de wellust van

't zich geheel geven kent.

De visschers zijn dan daar, die rustig zijn

in den eenvoud van hun leven, zoo natuurlijk

en dichtbij het beeld van den mensch gebleven

die werkt slechts om te leven. En opnieuw

de boeren van den zandgrond, die eveneens

slechts de nooddruft kunnen keeren in het

ondankbaar bewerken van den schralengrond.

Doch misschien is de beeldhouwer het grootst

daar, waar hij het simpele ondernam en in-

keerde tot dien kinderlijken aard, die hem
het geringste deed liefhebben : het naakte

lammetje, het jonge kind, het schuvse geitje,

dat als in t geluid van zijn teere blaten staat.

.\LBKHTINE DRAAYER-DE HAAS.

e^^^g^cD
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JACQUES DE LALAING

HAAF Jacques de Lalaing, cenige figuur in tie Ik-I-

gische kunstwcreld van onzen tijd, overleed te

Brussel, onder de Duitsche overheersching, op

10 October 1917, acht-en-vijflig jaar oud; hij was

geboren op 4 November 1858.

AIs schilder en beeldliouwer was liij voor alles

de afstammeling van ecn oud en adellijk geslachl,

^\aa^in liet gezegde „noblesse oblige" een sirengc stelregel was — en

ik geloof wel dat hierin de verklaring ligt van den aard van zijn talent.

Jacques de Lalaing, schilder, beeldliouwer, aristocraat — dit in den

meest verheven, nicest infellectueelen zin van liet woord — deed zich

voor als een drievoudige persoonlijkheid. Drievoudig, niaar geenszins

ingewikkeld, want als niensch was hij de eenvoud zelf, uit een stuk,

van ecu nooit I'alende nioreele elegancie, instinctniatig geliecht aan de

traditie der groole lijdperken, en overtuigd dat kunst een middel is,

niaar geen doel. Jacques de Lalaing kon zich geen kunst den ken

zonder „inhoud" en zonder idealislische strekking.

Het is aardig er aan te herinneren, dat een Gravin de Lalaing. nil

liet voorgeslacht van den overleden nieester, de verlichte beschermster

van den jeugdigen Rubens was, dien zij onder hare pages had opgenomen.

De geniale beginneling, die het aanschijn der Vlaamsche kunst zou

veranderen, werd door deze groote dame geraden en aangenioedigd.

Het geslacht de Lalaing staat, in de geschiedenis, als kunstlievend

bekend. Het heeft nooit kleingeestige vooroordeelen gekoesterd. Als

zoon en broeder van diplomaten, had Jacques de Lalaing geenerlei

tegensland te overwinnen, toen hij schilder wilde worden.

Aan de drievoudige kenschetsing van Jacques de Lalaing als edelman,

schilder en beeldhouwer, kan men een vierden, bijkonistigen karakter-

trek voegen : hij was protestant, zoon eener protestantsche moeder, welke

de hoogste, zedelijke dcugden betrachtte. Dit atavisme spreekt luide

uit het werk van den kunstenaar en uit het leven van den mensch.
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Jacques dc Lalning bezat

I'cn persoonlijk prcsligc, cen

ongewoon gezag ondcr zijne

lielgische confralers, ook ondcr

degenen die het verst van hem
verwijdcrd waren door hun
temperament of luinne strck-

king. Misschien was hij juist in

zijn eigen wereld het minst

l)egrepcn. Tocli teldc hij, als

mcnsch, enkel vrienden. Ik heb

hooren rcdetwisten over den

schilder, den becldhouwer, —
maar nooit over den man. Zijne

iiooge beschaving, zijn ridder-

lijke belangloosheid, zijn diepe

overtuiging, zijn werkijver,

dwongen algemeene bewonde-

ring af.

Zeker, men kan in discussie

Ireden over het werk van ieder

kunstenaar. wanneer dit werk

belangrijk genoeg is om geestdrift of verguizing op te wekken. AUeen

middelmatiglieid ontsnapt aan de critiek.

Jacques de Lalaing had eerst gemeend dat zijne roeping was, om
zee-officier te worden; twee jaar lang was hij kadet op een school-

schip. Hij zakte voor een laatstc examen in mathesis, maar hij ver-

wierf den eersten prijs in teekenen. Dit besHste over zijne toekomst.

In 1875 te Brussel teruggekeerd, werd hij leerling van Jan Portaels;

vervojgens werkte hij bij Louis Gallait en ten slolte bij Alfred Cluysenaer.

De vroege figunrstukken van Emile Wauters, die een twaalftal jaren

ouder was dan hij, wekten terecht zijne bewondering op. Hij begon het

hedendaagsche leven te transponeeren met de verbeelding van een

historieschilder. Hij betraclitte een verheven ideaal : hij wilde dat de

kunst opvoedend, bcgeesterend. vercdelend zou zijn. Hij misprees het

„brok" voor het ,.brok'", Zijn puriteinsch temperament hield hem verre

\ an liet zinnelijke; geen zijner werken verraadt zinnelijkheid van visie,

van harmonic, van tcchniek. De kunstenaar sirccfde naar hoogcr; zijn

kunst is van ecu moralist, ongckunslcld, sober, gewild koud.

De Lalaings oinvrikbaic ovcrtuigingen ten opzichtc van het eind-

GRAAF JACQUES DE LALAING.
(Fotografisch porfret).
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.lACQUES DE LALAING: Voetstuk voor een Lantaarnpaal.

(Museum voor Schoone Kunsten, Gent.)

doel van schilder- en beeldhoinvkunst, deed hem met beslistheid en

scherpte oordeelen. Hij weigerde liet aandcel, de vernieuwing te erken-

nen, die zekere meer inslinctieve dan beschaafde, meer gevoelige dan

zelfbewuste naluren aan de kunst van onzen lijd hebben bijgebracht.

Na rijpe overwcging sprak Jacques de Lalaing onherroepelijke von-

nissen uit. Zonder genade vcroordeeldc hij hen, die hij boosdoeners

heelte, omdat zij de eerlijkheid van het ambacht misten evenzeer als

den wil van liet aposlolaat, en aan de jongeren — die reeds al le zeer

geneigd zijn om gemakkelijke wegen le bewandelen — het slechte

voorbceld van een loutcr zinnelijke werkwijze gaven. Zooveel schilders

tocli brachlen, zonder voorstudie, zonder nadenken ofzoeken,en bijna

zonder inspanning, werken voort, waarin zekere fijnheid van visie,

zeker instinct van zeldzame harmonieen, zekere toevallige bekoorlijk-

heid of scherpte van observatie, al te gercedelijk bewonderd wcrden.

Jacques de Lalaing gat niet toe. Hij is geslorven zonder tc hebben

crkend, dat drie appelen. door Cezanne gescliilderd, een mceslerstuk

55



JACQUES DE LALAING

JACQUES DE LALAING: De Moeder van den kunstenaar.

kunnen zijn, op welk standpunt men zich dan ook gelieve le plaatsen.

Ik geloof dat hij een begeeslerend professor had kunnen zijn en

leerlingen naar zijne gelijkenis zou hebben gevormd. Zeker zou hij

het voorbeeld van zijn eersten meesler, Portaels, niet gevolgd hebben,

die het temperament en den persoonlijken smaak van zijne leerlingen

wist te eerbiedigen, en zekere natuurhjke gaven, die legen zijn eigen

theorieen indruischten, Uetgroeien en bloeien. Hij zou zeker geene land-

schapschilders en geene virluosen van het stilleven hebben gevormd...

Ik weet niet waarom Jacques de Lalainggeen professor is geweest.

Nooit heb ik leerlingen gezien in zijn ruim aielicr in de rue de I'Aclivite

(een waarlijk passende naam voor het verblijf van dien groolen werker)

waar hij onvermoeibaar arbeidde, van den morgen tot den avond.

Opgezweept door de behoefte om steeds nieuw werk voort te brengen,

vond hij ongetwijfeld geen tijd tot het geven van onderricht.

Hij was, weliswaar, lid der Kon. Academic van Belgie, en opvolgent-

lijk lid, onder-voorzitter en voorzitter der bestuurlijke Commissie der

Kon. Musea van Schilder- en Beeldhouwkunst, en lid van de meeste

keurraden onzer groolc wedstrijdcn — en in dezc verschillende kringen

was zijn pcrsoonlijke invlocd, naast de wclsprekcndheid zijner werken,

ongetwijfeld aanzicnlijk. Hij wcrd overladen met officiecle onder-

schcidingcn, waarmee hij nooil jjronkle.
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Zijn Icvenswerk is onlziisiijk;

lict work van den scliilder is ccnigc

jarcn aan dat van den Ijceldlionwcr

voorafgegaan; daarna beoefcndc liij

beide uildrukkingsvormen gelijk-

tijdig, en scliiep, met de weelderig-

heid eener oerkracht, decoralieve

schilderingen, groepen, standbeel-

den, porlretlcn in olieverf of pastel,

bastes in marmer of brons.

Van verre, in de ballingschap,

zonder voldoende documentatie, is

het lastig oni de chronologische

volgorde van de Lalaing's voor-

naamste werken in het oog te hou-

den, en zelfs om ze te vermelden,

zonder er belangrijke te vergeten.

Nog moeilijker is het, om de reeks

afbeeldingen bijeen te brengen, die

noodig zouden zijn ter illuslratie

vandezeaanteekeningen,geschreven

onder den indruk van het vcrlies

van den kunstenaar en den vriend.

Men hadde het einde van den oorlog

en den terugkeer naar het vaderland

moeten afwachten om alle noodige

gegevens te kunnen verzamelen. l)it zal de taak zijn van dcgencn die

eenmaal ziillen trachten een tentoonstelling van Jacques de Lalaing's

levenswerk aan te richlen — voor zooverre zij de ontwcrpen, de studies,

de modellen zullen weervinden van de monumentalc schilder- en

beeldhouwwerken, die nu eenmaal niet verplaatst kunnen worden.

Deze zal men moeten weerzien op de plaats en in de belichting

waarvoor de kunstenaar ze had opgeval. Wat de portretten betreft,

door heel Europa verspreid : te Louden, te Rome, te Madrid, te

Parijs, te Weenen en op honderd andere plaatsen — men zal natuur-

lijk de hoop moeten opgeven, om die ooit vollcdig verccnigd te

zien. Overigens zijn er in Belgie zclf genoeg, om ecu ruime galerij

te vullen.

In het Stadhuis en het Senaatsgebouw te Brussel zal men den

historieschilder en den grooten decorateur moeten beoordeelen ; in de

.lAC.OUES I)K LAI-AINC: Portrct vau Miss

K. Adam.
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JACQUES DE LALAING: Lecuwinnen versclieureu cen prooi.

(Museum voor Schoone Kunsten, Gent).

Musea te Gent, Biussel en Rijsel den schilder van schilderijen, welke

echter geenszins „tablcaux de chcvalel" zijn.

Zijne belangrijksle beeldhouwwerken treft men aan le Brussel, te

Gent, op het kerkhof van Evere, te Oostende, te St. Gillis, te Hasselt,

le Wespelaer, te Westerloo, en op meer andere plaatsen van ons land.

Groepen, standbeelden, gedenkteek-ens, versieringswerken, — in alle

richtingen heeft hij zijne vruchlbare verbeeldingskraclit laten werken

en frissche scheppingen voortgebracht.

De versiering van de trapzaal van het Brusselsch Stadliuis is, meen
ik, het belangrijkste en nieesl beteekenisvolle werk van Jacques de

Lalaing. Met de vrijheid en de stoutmoedigheid van de groote Veneti-

aansche decorateurs der 18de eeuw, maar onder een gehcel andere

inspiratie, heeft hij het groote ton-welfsel met een meesterlijke en

verbazende composilie liedekt. Het zinncbeeldige belfort der Stad rijst

op in de bewolkte lucht. Het wordt aangevallen door booze machten,

en verdedigd door de allegorische tiguren der l)urgerdeugden. De strijd

is geweldig, en het Goede zegeviert. Dit weidsche fresco vertoont niet

het heldere en bekoorlijke koloriet van een Tiepolo; integendeel, het

is in sombere, roetkleurige harmonieen gehouden. Het is onvergetelijk

door zijn persoonlijk karaktcr. Het maclitige ..verkort"', de effcctcn van

perspecliel", al die i)roblenia's der zoldeisihildering, die zoo gemakkehjk

door den schikier schijnen opgelost te zijn, verraden een buitengewone

bekwaamheid in het teekenen. Een vohiiaakte technische opleiding,

een rijke ervaring konden Jacques de Lahiing alleen in slaat stellen,
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JACQUES DE LALAING: Portret der Gravin <lc I.iilaing.

(Ivoor).
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oin zijnc gcdaclilcn iiiel /ulk

.^t'liiak cii zulkc oiivcrschillif,'-

licid voor slofTclijke mocilijk-

liedeii uit fe drukken. I)e

kleineie pancclcn ademen
(It'll zelfden add dcr ijcdaclile

cii dczelfde gecslelijke oiiver-

scliilligheid voor dc stof en

licl elTect.

De drie grootc decoralieve

werken in de vergaderzaal

van den Senaal, die in enkele

handig naasleen geplaatste

tooncclen de voornaamsle of

allhans de nieest karakteri-

stieke gebeurlenissen onzer

geschiedenis sanienvatfen,zijn

ontstaan uit diezelfde inspira-

tie. Ruitergroepen verraden

er lict temperament van den

beeldhouwer,vol bewondering

voor edele, bewegende vor-

men, en in staat om er massa

en omvang van in evenwithl te houden.

Evenals in het Stadhuis, zijn de schilderingen in den Senaat in

sombere, gedemple, gewild-doodsche lonen gehouden. De groep Vlaam-

sehe gemeenlenaren draagt vlaggen en banieren. Alleen bij de Jacques

de Lalaing kon bet opkomen, om vlaggen te scbilderen in betgrijs —
een dof, levenloos grijs — en om bet gebeele tooneel bet uitzicbt te

geven van een bas-relief in camaieu. Het verrast, bevreemdt, en ten

slolte dwingt bet eerbied en bewondering af. De individualiteit van

den meester beeft zicb nooit met meer dislinctie uifgesproken dan in

deze groote werken.

Het sluk in bet (ientscbe Museum — een kolonel der ruiterij —
is een jeugdwerk, waarmce de kunstenaar te Parijs de gouden medaille

verwierf. Op ware grootle gescbilderd, rijdt de kolonel, blootsboofds,

den toescbouwer voorbij : recbts en links ziet men de ruilers van bet

escadron: de manscbappen die voor bun kolonel rijden zijn door de

lijst doorgesneden. zoodal men sleclits bet aeblergedeelle van de paarden

te zien krijgl; van de paarden die bem volgen ziel men slecbls kop.

JACQUES DE LALAING: Genie des Doods.

(Voor een gedenkteeken).
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JACQUES DE LALAING: Mausoleum der te Waterloo gevallen Engelsehe soldaten.

(Kerkhof van Evere, Brabant).

nek en voorpoolen. Deze zeer nicuwe en verrassende schikking. hel

karakter van het hoofd van den kolonel, middenpunt van het werk, de

stiji van het geheel, het gewilde van het sterke en sobere koloriet, de op

grijze wolken uitlossende gestaltcn. dit alleswekfegroote bewondcringop

en vestigde den naani van den jongen kunstenaar bij kenners en crilici.

De schilderijen uit het Museum te Rijsel Krijgsgeuangenen, uit

het Museum te Brussel de voorhislorische Mensch, omringd door

zijn ontzaglijke jachthonden, zijn flinke brokken schilderwerk. De

nioeilijkheid wordt dapper aangevat, bedaard en beslist overwonnen

met een meesterschap, een breedheid van toels, een ..durf die den

kunstenaar kenschetsen.

Dezelfde eenvoudige openliartigheid vindt men weer in de reeks

portretten door De Lalaing geschilderd. Ik meen dat ik, in het alge-

meen, zijne mansportretten — een Pantheon, in zooveel verschillende

opzichten belangwekkend — verkies boven de meestevrouwenportretten.

waarin de meester zich, zoo niet even scherpziende, dan toch meer

gereserveerd toont. •
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JACQUES DE LALAING: Leeuwin.

Een der eerste poilretten die liij schilderde was dat van den Heer

Vingotte — den vadcr van zijn confrater en vriend, den beeldhouwer

Thomas VinQotte, die ook zijn oudere was, en wiens invloed op de

loopbaan van Jacques de Lalaing als beeldhouwer onmiskenbaar is.

Verder volgden: de Heer Mesdach de ter Kiele, Eerste Voorzitter

van het Verbrekingshof, in rood- en hermelijnen ambtsgewaad, de Heer

de Burlet, Graaf de Merode, Staatsminister Beernaert, Baron de Moreau

d'Andoy, Baron Jules Goethals, kunstschilder, Sir Clement Hill, Generaal

Baron Donny, en die curieuse reeks personen uit de katholieke wereld

(die protestantsche groote heer was de portrettist bij uitnemendheid

geworden van de Belgische geestelijkheid!) : Cardinaal Mercier, de

Eerw. Paler La Housse, Pater van Langermeersch, de Eerw. Mater X,

een oude dorpspastoor, anderen nog, beeltenissen waarin de schilder

zoo goed het karakter en de spirilualiteit van zijne modellcn gclrof^en

heeft. Groote, ruinie doeken, van edele allure, waaraan niets aan het

effect of aan het pitloreske geoflerd wordt, en die een uilgesproken

persoonlijken stijl bezitlen.

Onder de vrouwenportretten zijn vooreerst die van de moeder en

de schoonzuster van den kunstenaar te vermelden, vervolgens die van

Gravin de Merode-Westerloo, Prinses G. Borghese, Gravin Bonin-

Longare, MejufTIVouw Benard. Mejuifrouw de Burlet voor haar intrede in

een kloosler. Miss K. Adam, Gravin Louis de Baillet, Barones Lievin

de Loe, Mevrouw van Bruyssel (Jean de Tallcney), Mevrouw Gilson.

Maar het becldhouwwerk van de Lalaing vergt Ihans onze aandachl.

Het is van een verbazende verscheitlenheid en alleen dc lijst van de

voornaamste wcrken, afgezien van de porlret-bustes, is indrukwekkend.

Wij vermelden: hel ruiteistandbceld van Leopold I met de bas-reliefs
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JACQUES DE LALAING; Poitret dor Graviu de Merode-Westeiloo.

op het voelsluk (Oosleiule); het mausoleum der le Waterloo oevallen

Engelsche soldalen (kerkhof van Evere): de groep worstelaars te paard

(toegang tot het ter Kameren-bosch te Brussel); het monument van

Schelde en Leye, nabij het Kasteelpark te Gent; het gedenkteeken de

Burlet te Nijvel; de decoratieve figuren aan den gevel van het stadhuis

van St. Gillis; andere figuren voor de gevelbekroning van het verblijf

van den Gouverneur te Hasselt; een zonnewijzer voor het kasteel van

Santbergen; een enorm voetstuk voor een electrischen lanlaarnpaal —
acht of tien tijgers op meer dan natuurgrootte en serpenten, vechtende

lusschen banana-boomen ; tijgers vechtende om een prooi (museum

van Gent); het gedenkteeken \an Pater de Deken; een ander gedenk-
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leckcn van ecu missionaris, wiens

naam mij oiilgaan is;eendecoralicve

groep in hel park van het kasleel

van Wespelaer: het gedenktceken

(le Merode tc Westerloo: liet graf-

monumenl der familie Scribe te

Gent; twee groole ontwerpen van

fonteinen, welke kort voor den oor-

log tentoongcsteld werdcn, maar

niet tot uilvoering kwamen; een

reeks dieren, van kleine afmetingen,

in brons; faniasic'en ah Souoenir de

Elorence, een Genie des Doods ....

en ik vergcet er ongetwijteld een

grout aantal.

Onder de busies vallen, onder

meer andere, te vernielden : de por-

trelten van Prof. Willems, Baron

Lambermont, de Favereau, Fr. Ge-

vaert, Mevrouw J. Reyntiens, Gravin

de Lalaing (teeder en lenig in ivoor

gesneden), enz. enz.

JACQUES DE LALAING: Grafmonument der

familie Scribe, Gent. Al deze werken, zoo eerlijk van

uitvoering. zoo onbevangen en per-

soonlijk van lijn, zijn kenschetsend voor de Lalaing's manier van werken.

Zij bezitten een grootheid, een breedheid, die steeds naluurlijk en nobel is.

Deze zoo strenge kunst is evenzeer vcrwijdcrd van de wat ruwe

patheliek van een Constantin Meunier, als van de wat perverse beko-

ring van een Paul de Vigne. Hij heeft niets ontleend aan dat groote

genie, noch aan dit uitniuntcndc talent. Ik voeg er bij, dat de Lalaing

de tegenvoeler is van Jef Laiiibeaux, den beeldhouwer van de onge-

breidelde ziiinelijkiieid, en dat hij noch aan Juliaan Dillens, noch aan

Karel van der Stappen doct denken. Geen zijner nog levende kunst-

broeders — behalve, soms, Thomas Vinfotte — leveren eenige analogic

met hem op. Jacques de Lalaing is wel een eenzame, een eenige figuur,

van persoonlijkc vorming, van individueele ontwikkeling, meer cere-

braal dan plastisch, meer welsprekend dan sensilief. onverscliillig voor

de stof, voor de oppervlakte. voor de aantrckkelijkheid eener techniek

welke hel minste fragment van een beeldhouwwerk kostbaar maakt.
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JACQUES DE LALAiXG: Forlret der Gravin de Lalaing.

In (lit opzichl is hij geenszins vcrwant aan onzc Uunstenaars, en ver-

raadt een vreemd alavisme.

Hct ware onmogclijk om, van verrc, op de herinncring af, zulk

ensemble van wcrken, dal zooveel eeibied afdwingl, ingaande le he-

spreken.

Ik wil er enkel aan lieriiiiieien, dat de beslelling van het Engelsche

gedenkleeken voor het kerkhof te Evere aan de Lalaing werd toever-

trouwd door de Regeering van Koningin Victoria, ingevolge een wed-
slrijd waaiaan de voornaamsle l^igelsciie beeldhouwers deel namen.
De Koningin iiad het ontwerp van onzen landgenoot gekozen. en loen

H. M. vernam, dat het een weik van een vreemdeling was, wikle zij
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JACQUES DE LALAING: Portiet van Gravin de Lalaing.

held zelve, beproeld in dcMi omgang en steeds dienstvaardig, zondcr

een zwecm van vcrwaandheid, hoogst „sociaber', vol humor en geest,

geneigd oni toe te gevcn aan zekere spotzucht (liij munttc uit in

nabootsingen, en wie liem nooit zekere personaliteiten heeft hooren

parodieeren, kendc hem niet geheel) en steeds vol toegevendheid

tegenover iederecn ; hij was dan ook zeer gezicn in de meest ver-

schillende kringen der Biusselsche wereld.

Bij den terugkeer naar het vaderland, wanneer hct normale leven

weer zijn gang zal hervalten, zuilen we pas ten voile gevoelen, hoe

smartelijk de leegte is, die hij heeft achtergelaten.

En hoe droevig is het, dat hij moest heengaan onder de vijandelijke

overheersching, zonder de verlossing te niogen beleven, geseheiden

van meest al zijn naasten en viienden, belemmerd in zijn werk (hij

had zijn atelier moeten shiiten en wijdde zich uitsluitend aan werken

van onderlingcn bijsland) toch steeds vol vertrouwen en hoop, maar

niet langer in staat om zich staande te houden, om te blijven leven

tot het zoo lang verwachte en steeds vliedende oogenblik . . . .

PAUL LAMBOTTK.



DE MATTHIJS MARIS-TENTOONSTELLING

TE LONDEN (')

CVR^S^^SPKs 1^ zijn niaar weinig kunslenaars bestand tegen een

jHDrf^^^jV^ zoogenaamde Eere-tentoonslelling, die zonder cri-

HBp^^L^p^*^ tischen zin en zonder vrije beschikking over hun

^^Mf Jr^^2yjM bcste werk wordt samengesteld. Of, in andere

vllNsl^iiu^ ^^*^^'^'^'^"' "^''" ^^^^^ ^^^ grootslen meester door

)[J^^^^^^^Al zulke tenloonslelling wel klein krijgen. In hun ijver

veiiiezen inrichters van goed-bedoelde, rctrospec-

tieve tentoonstellingen dit wel eens uit het oog. Wat de (irma Wallis &
Son — zelf cigcnaresse van een aantal werken van M. Maris — er toe

bewogen heeft, deze tentoonstelling in hare kunstzaal aan te richten,

op een oogenblik dat er niet aan te denken viel om b. v. eenig van

bet beste werk uit Holland in bruikleen te krijgen, laat ik in het midden.

Maar dat zij den afgeslorven meester, die zelf zijn werk steeds zoo

angstvallig verstopte, door deze tentoonstelling een dienst bewezen

heeft, meen ik, tot mijn leedwezen, te moeten betwijfelen.

Bedoel ik hiermee dat deze tentoonstelling onix'langrijk was?

Integendeell Zij bcvalte, naast meer algemeen bekend werk, een aantal

weinig of in het gelieel niet bekende stiikken weike hier voor het eerst

in het publiek voor den dag kwanicn. En hieronder wachtte den be-

zoeker nienige blijde verrassing, waarvoor hij alle reden heeft den

inrichters dankbaar te zijn.

De font van de tentoonstelling was, om naast het voortrellelijkc en

het goede werk, een al te groote plaats te hebben ingeruimd aan

dingen van ondergescliikt belang, als b. v. etsjes en polloodkrabbeltjes,

waarmee op een tentoonstelling waar al het beste werk van den kun-

(') Memorial Kxhibition of llic works of Mnttlicw Maris, Kxliibitod at Hip I'rcnch

Gallery (Messrs. Wallis A Son), 120, Pall Mall, London, S.W. - November- December
1!»17. — (In 1909 had in dezclfde kunstzaal een tentoonstellini^ plaats van werken van

Jos. Israels, M. Maris en Marpij^nies, waarvan een geill. catalo{>us werd uitfjcgeven).
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stenaar aanwczig zoii zijn, niisschien een aardig zijzaallje zoii kunncn

gevLild worden, maar die hier le zeer naar voicii kwamcn. — en dan.

ja, om een aanfal schilderijen veiioond le hebben. die met den beslen

wil niet anders dan . . . onbevredigend kunnen genoenid worden.

Mocst de arnie, schuwe Tliijs zich steeds zoo \vanli()i)i.ii[ verzellen

legen alle pogingen om hem voor het voetlicht le hrengen, opdat, nog

voor de aarde op zijn graf is vaslgetreden, zijn werk op die wijze aan

ieder nieuwsgierige zou worden vertoond? Zekei-, liet werk van een

kunstenaar behoort lot het nageslacht, en zoo die kunslenaar onredelijk

was, en onrcchlvaardig legenover zichzelf, mogen en moeten de over-

levenden die onrechtvaardigheid herstellen, en hem in alien ootmoet

de eere geven die hem toekomt; maar die cere werd hem hier niet

naar den waren maatstaf loegemelen.

Een andere ergcrnis is mij de catalogus. ^^'aarom daarin biogralische

data geven wanneer die deels verkeerd, en deels onvolledig zijn? (') En

waarom geen namen van inzenders vermelden? Hierdoor wordt — ook

voor later — de identificatie der werken, die zoo dikwijls denzclfden

tilel dragen, zeer bemoeilijkt. Afmelingen, data of nadere aanwijzingen

ontbreken overigens eveneens. Ik las in een bespreking der tentoon-

stelling dat deze slukken werden bijeengebracht „onder de nadrukke-

lijke voorwaarde, dat de namen der bezitlers in den catalogus niet

zouden worden genoemd"'. Ik kan mij voorstellen dat zulke voorwaarde

door een paar eigenaars zou gesteld worden — b. v. door dezulkcn,

die er op uil zijn, om hun bezit van de hand te doen. maar dit niet

willen weten. Mogelijk gingen zulke belangen op deze tentoonstelling

voor. Maar de bewering, als zou dit een eenstemmige eisch van alle

inzenders zijn, kan ik niet anders dan onzin noemen.

Na dus mijne grieven tegen deze tentoonstelling te hebben gelucht,

gevoel ik mij vrijer om mijne waardeering uil te spreken over het vele

goede, dat er te genielen viel. Tot meer ingaande critiek acht ik mij

niet geroepen; ik laat dit over aan meer bevoegde medewerkers, en

verwijs b. v. tot de reeks studies die de Heer Haverkorn van Rijsewijk

in Onze Kiinst publiceert. Mijn excuus, om hier het woord te voeren

over M. Maris is, dat deze tentoonstelling voor onze Xederlandsche

medewerkers onbereikbaar is, en ik er in dit tijdschrift allhans een

herinnering wenschte aan te bewaren.

(') De firma Wallis & Son diendc beter te weten; immers haar firmant, de Heer

D. Croal Thomson schreef herhaaldclijk over Maris. Hij is de auteur van The Brothers

Maris, Summer n" of Tlie Studio, 19u7; en Matthew Maris, The Studio, \oveml)cr 1917.
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Onder de vroege werken liicr aanwezig vcrmeld ik N". 9, .S//7/

Life, Hunlung Horn{^), volgens den Heer D. Croal Thomson (^) van

1852 gedagteekend, hoewel ik, althans aan de voorzijde, geen (kitiini

vermocht le ontdekken; hoe vcrbazend vroeg-rijp Thijs dan ook niogc

geweest zijn, het schijnt mij onmogelijk oni in dil i'orsche sciiihler-

werk, dat reeds zoo vohnaakt van stol'-uiUh-ukking is, de hand van

een deiiienjarige le herkennen. Dat hel lot des kunslenaars ieer-

jaren behooii, is overigens duidelijk. N". 12, An Italian Girl is een

breed-getoetsle sludie naar een academic-model, dat gelijktijdig ook

door Jaap werd geschilderd. Sappig en lichtend van kleur is N". 8,

The Old Spinner, een kleine schets van een oud vrouwtje hij een

raani gezeten. N". 10, The Castle Ploughman is bekend door een els

van A. F. Riecher (^). Een herinnering aan de Duitsch-Zwitscrsche reis

van 1861 is blijkbaar N". 13, The Waterfall, echter zoo zwaar en bitu-

meus van verf en zoo conventioneel van opvatting en behandeling, dat

mij de allribulie, bij gebrek aan eenige nadere bewijsvoering, hvijfel-

achlig schijnt.

In den Parijschen lijd onlmoelen we al dadelijk een parel van het

zuiverste water: N*. 1, The Four Mills, (1871) het kleine paneeltje dat

op een openbare veiling 3400 guineas „deed" en dat den volke dus

groot ontzag inboezeml. Ik onthoud mij van commentaar. Een werk

van dit gehalle zwaait men niet in hel voorbijgaan een paar woorden

lof toe. Het is een der werken waarin de meesler zich het zuiverst en

hel volledigsl heeft uilgesproken, en om daarvan het meest essentieele

met woorden te benaderen, ware een doordringen noodig in den geest

en de ziel van den kunstenaar, dal gehcel builen hel doel van deze

vluchtige aanleekeningen ligt.

N". 19(*) Outskirts of a Town (1872) staal niet bij dil meesterwerk

ten achter; het is grooter van afmeting, dunner, egaler van verf, minder

kleurig, gedempler van toon, met ovcrheerschend grijs, maar daarbij

misschien nog aangrijpender van stemming. Wat doel hel hem nu

eigenlijk in dit simpele gegeven? vraagl men zich af. En men raakl

een der diepste mysteries van de menschelijke ziel. Wat doel hel hem,

wanneer nil een van Beethoven's laalsle adagio's plotseling een kreet

opstijgt van angst, van wanhoop en van triomf, die ons in een halve

seconde ineen doet krimpen en tevens bevrijdt van alle aardsche

(') Om zoovccl mogelijk verwarring te voorkomen citcer ik ilc tilels onvcrlaald, met

vermclding der Nr.s. van den calalogus.

(') The Brothers Maris; nidaar afgebeeld pi. 4.

(") Afgeb. in Onze Ktinsl, Aug. 1912.

(') Latere uitgave in den catalogus: n°. 6.
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kluistcrs? — Drie zware stipjes op een notenbalk. Eenigc haast onna-

speurbare toetsen van Matthijs Maris' penseel verwekleii liier een

dergelijk wonder. Denk die enkele toetsen weg — er blijl't een goed

scliilderij: inaar de stemming, de zin, de beteekenis van de schepping

ware verdwenen. Zoo ware ook het adagio zonder die drie nolen

goede muziek gebleven, maar het hadde den heniel niel voor onze

oogen geopend . . . Doch ik wilde mij onlhouden van commentaar; het

weze genoeg hier le zeggcn, dat deze schildcrijen bchooren tot de

meesterstukken van Mallhijs Maris en van de wereldkunsf.

In N". 4. The i/oiing Cook (1871)0 treffen we een voorsludie aan

van de Kenkenmeid uil liet Mesdag-Museum, (van 72). De kleur is wat

kouder en l)leeker, vooral in de vleeschlinlen die iels glad-parelmoerigs

hebbcn; daarnaast zijn de accessoires wat sauzig-bruin gehouden,

zoodat de harnlonie van het geheel niet volkomen bevredigt; de

stemming van het Haagsche stuk is hier dan ook nog niet bereikt.

Maar het blijft nieltemin een zeer aantrekkelijk werkje.

N^ 17, Head of a young Girl is gedagteekend van "73; ten minste

ik kan het cijfer niet anders lezen, hoewel de catalogus zegt: „ Painted

at the age of 18' (-). Het is een expressief kopje, maar in een bevreem-

dende harmonie van geel-en-zwarl gehouden en wat houlerig van

modele.

Eigenaardig is het hoe de schilder, na b. v. in 1871—72 zulke

gelouterde werken te hebben voortgebracht als The four Mills en Outs-

kirts of a Town, in "74 weer hals-over-kop in het Duitsche romantisme

duikelt en onderwerpen behandelt als N". 8, ^He is Coming'" {^).\k\\\\

van dit schilderij — een _clou"' van deze lentoonstelling — geen kwaad

spreken. Het bhjft een flink stuk schilderwerk en gloeit, in zijn rijke

kleurenprachl, als email op goud. Maar het is zoo poeslief, zoo goed-

koop-idyllisch. zoo „dichterlijk"' bij het triviale aF, dat men het niet

zonder schijn van reden tot de categoric der .,pot-boilers" zou mogen

verwijzen. En dit niet wegcns het onderwerp alleen, wat er ten slotte

minder toe doet, maar omdat de schilder te weinig boven zijn ver-

haaltje uitkomt; hij blijft te zeer steken in zijn costumes, zijn renais-

sance-gerij, zijn glas-in-lood ; en het was blijkbaar ook zijne ambitie

niel, om met dit technisch zeer volmaakte werk fijnere snarcn in ons

gemoed aan te roeren.

Nog minder geestdrift gevoclen we voor N". 15, The Sisters (ISlb).

(') Afgeb. The Sludio, Nov. 1917.

(') In de latere uilgave van den catalogus is die aanwijzing verdwenen.

(') Geetst door Wm. Hoyle, en in kleur afgebeeld in The Studio, November 1917.
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Bougucrcau zou liier misschicn nice oploopen, belialvc dan dat het

kleinsle mcisje met haar onwaarschijnlijk long been bcpaald mistce-

kend is. Hoe kwam M. Maris er toe, om zoo te schilderen? Is dit cen

opdracht van cen handelaar, die een aanlrekkclijke reclame-pkiat met

een ^HolUindsch" cacliet noodighad? Welliclil brengt dc geschiedenis

onseenmaal een vcrklaring van het onlslaan van dilbevreemdendewerk.

Omstreeks denzelfden tijd verlelt M. Maris ons gaarne van een

prinsesje, dat met een spinnerokkcn in het hcrfstbosch zat, in gezel-

schap van jonge geitjes, of met een prins ging wandelcn, terwijl een

paar eekhoornljcs en, in de verle, een middeleeuvvsch slot het tooneel

stoffeeren. Ook zulke stukken zijn sprookjesachtig — maar veel zui-

verder van sentiment en vrijer van het bijkomstige dan het hooger

vermelde „He is coming"; ook hier laat de Dnilsche romantiek hare

rechten gelden, maar minder de romantielv van een Richter of een

Schwind, dan van een Schumann. Er ritselt een teedere muziek door

die tooneeltjes, een muziek die in het latere werk van den kunstenaar

het piclurale soms geheel zal verdringen en zulke beangstigende

accoorden zal aanslaan . . . Het belangrijkste werk van dezen groep op

de tentoonstelling is N". 6(^) The Girl wilh the Goals (1875); verwant

zijn N«. 7, The Goals (1875), N". 5, The Squirrels, en N«. 27, Theenchanled

Wood (aquarel). Ook met pollood en etsnaald heeft de kunstenaar her-

haaldelijk een dergelijk thema behandeld — maar een opsomming van

zulke stukjes zou mij hier te ver voeren.

Zonder nadere gegevens moeilijk te rangschikken maar blijkbaar

ook behoorend tot den Parijschen tijd zijn enkele porlrelten: N°. 11,

Jules Lessore, trefiend, dun van verf, met doorschemerend doek, bruinig

van toon, op een groenachtigen achfergrond; N". Ill Master Jack,

„painted from memory" verzekert de catalogus, en dan ook wat onzeker

van toets; N°. 25, Portrait (een vroeg portret van Mevr. E. J. van Wis-

selingh) eigenaardig om het vatten der lachende uitdrukking, maar wat

vaag; N". 20, Head of a young Lady (painted by lamplight), dat ik in

zijn vormlooze massa niet fraai kan vinden.

Na M. Maris' vesligiiig in Engeland wordt hcl allengerhand moei-

lijker om zijn ontwikkelingsgang te volgen. Gedateerde werken zijn

hoogst zeldzaam; en overigens zou een datum meestal weinig te betee-

kenen hebben ; want hcl werd den schilder meer en meer een gewoonte,

om zijne werken tien, twintig jaar en langer op zijn atelier te houden

slaan, en ze na verloop van tijd geheel of gedccltclijk te overschil-

(') Latere uilgave van (ien rnlalofjiis n". 10.
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deren, zoodat hij ten slotle zclf omnogelijk nog eeii tijdslip voor zijn

eigen work zou kunncn noemen.

Men wcet cclilcr dat ccmi der ccrstc werken die hij in Kngeland

uilvoerde (in opdracht van 1). Cottier) zijne ets was volgcns den Zaaicr

van Millet, een werk waar hij jaren schijnt niee bezig te zijn geweest,

en dat hem ten slotte toch niet bevredigen kon. Op de tentoonsteUing

was er een door hem hertoetsten afdruk (N". 45) en een aardige proef-

druk van een gedeelte der ets (N". 47).

Het eenige gedateerde werk uit den Engelsclien tijd was hier X". 24,

Barye (son of the painter John M. Swan), van 1S87. De rozige baby is

ten voeten uit geschilderd in zijn wit klecdje met lichtbhmwe Hnten;

de gele citroen die hij in de hand houdt geei't een heldere nool in

dit ensemble.

Tot de eerste jaren van deze periode zijn ongetwijleld te rekenen

een aantal varianten van een typische, wat bevreemdende gestalte:

een meisje dat naar de wezenstrekken nog zeer jong is, maar een

weelderig ontwikkelde figuur heeft. Zij verschijnt nu eens als schaap-

herderin, dan als een spinster met het spinnerokken, elders als een

gekroonde prinses, dikwijls de armen uitgespreid in een eurythmische

beweging. Soms geeft de schilder ook alleen het hoofd met een raadsel-

achtigen lach om de smachtende lippen. — N". 18, The Shepherdess,

X". 64. The joijoiis walk (krijt) en de etsen X". 43 en 50, Girl with

Distaff en 46, Girl under Tree zijn van een dergelijke inspiratie; X". 21,

Siska{^), geeft ook hetzelfde type, dat de schilder sublieler, met won-

derlijker trilling omsponnen, onvatbaarder en toch met vlijmender

sensualiteit zou opwekken in de grauwschildering, die onder den titel

Exlase haar weg naar het Rotterdamsche museum vond.

Het woord „grauwschildering"' is hier natuurlijk niet op te vatten

in den gewonen zin. De kunstenaar heeft er zeker nooit aan gedacht

om welbewust te schilderen, wat wij „grauwtjes'" heeten. De ontwik-

keling van zijn wonderbaar talent bracht hem, onwetens en ouwillens,

tot deze zeer on-Hollandsche negatie van alle kleur, zooals ze hem
ook tot de negatie van den vorm zou voeren. Zijne schilderingen in

grauw zijn van tweeerlei aard : sommige hebben een fijnen grijzen

ondertoon, met daar over been geweven een ragfijn net van zwarte

stippels en lijnen, waaruit, na lang starcn, de vormen opdoemen. Het

spreekt vanzelf, dat ook in dat grauw .kleur" en diepte kan zitten,

even goed als in het zwart van een ets of van een koolteekcning.

Maar er is ook een categoric stukkcn zoo dood en vlak van tonaliteit,

{') .\fgeb. in The nrolhers Maris, pi. 22,
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dat er waarlijk van geen „kleur"" kwestie meer kan zijn. Dit is b.v.

het geval niel Iwee zcer aan elkaar verwanle schilderijen : N°. 14 a,

The veiled Lady en 16, Novice taking the veit. Hier werd^ewcrkl niel

een ondoorschijnende, cemenfachlige verf en met een soort wil, waaruit

een koude, gore liarmonie ontsproten is. En toch weet de schilder met dit

naargeeslige palct een wonderhaar effect te verkrijgen in N°. 20, Interior

of a Cat/u'dral by Moonliglit, een visioen vol grootheid en niysterie.

Warmer van toon zijn de twee zeer schetsmatig behandelde ge-

stalten, die, tegen elkaar geleund, zich van den toescliouwer verwij-

deren, en hier tentoongesteld zijn als N°. 23, Fantasy (^). Onvatbaar

haast is de figuur van een voorover ter aarde liggend meisje, N". 29

Grief, waarin, naar niij van wel ingelichte zijde verzekerd werd, de

kunstenaar een beeld van zijn eigen leven wilde geven.

Te dezer plaatse wezen nog genoemd N". 2, Misty evening (op de lijst

betiteld: In the Woods, evening), waar twee geitensilhouetjes onder

vage, grijze populieren te bespeuren zijn, N". 54, The enchanted Wood
een groote koolteekening, en twee kleine aquarcllen, X". 52 en 55, beide

betiteld Trees in gloaming. Deze laatste behooren eigenlijk niet tot de

,.grijze"' serie; ik vermeld ze hier maar geniakshalve bij de voorgaande

landschappen; ze zijn van vroeger datum, en uiterst fijn van toon.

Voor memorie noem ik nog N". 32, Allegory, een groote compo-

sitie, die een leerling van een teekenklas zou doen blozen; ik weet

niet op wat grond dit doek aan M. Maris wordt toegeschreven en,

bijaldien de attributie vast staat, hoe hij er toe gekomen is liet uit

zijn handen te laten gaan — maar zooveel is zeker, dat men het niet

had niogen vertoonen. indien men de nagedachtenis van den kunste-

naar met deze .Memorial Exhibition" wilde huldigen.

En nu nader ik niet zonder schroom tot de werken die in den

catalogus vermeld zijn als: from the Artist's Studio. Ze waren voor mij

geen verrassing; dank aan de buitengewonc Ijereidwilligiieid van Mevr.

E. J. van WisseHngh was het mij vergund om, weinige dagen na den

dood van den kunstenaar, zijne sterfkamer en zijn atelier te betreden.

En de indrukken die ik daar opdeed, zal ik mijn leven niet vergeten.

— al mcende ik daarover geen sensationeele berichten aan Hollandsche

couranlen te moeten seinen.

In het enge, mistroostige acliterkamertje. dat den kunstenaar tot

„atelier" dicnde, en dat hij steeds angslvallig voor ieder bezoeker

geslolen hield. iiadden deze onvoltooide, of juisler: over-voltooide wer-

(') Afgeb. in The nmlltera Mtuh. \A. 23 als „.\ Study".
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ken liun aangrijpcnde belcekcnis. Zij fluisterden van een leven dat

daar, jaar aan jaar, was heengevlocid in een moedeloos en toch onrustig

streven naar een steeds vliedend ideaal. De wondeiiijke verhalen die

men zoo nu en dan over Thijs Maris' ongenaakbaarheid en oiihandcl-

baarheid le lezen kreeg, wcrden in die omgeving plols begrijpelijk.

Met een blik overzag men de tragedie die zich daar had afgespeeld,

de Godenschemering waarin dit lange, eenzame leven geeindigd was.

Die groezelige, onkennelijk geworden doeken openden een afgrond,

waarvoor men, vcrschrikf, lerngdeinsde.

Thans hangen zij, netjes ingelijst, op een rijtje in de expositiezaal

van een West-End kunsthandelaar, en verbijsteren dames uit de Lon-

densche ,,wereld" en officieren-in-verlof. Entree: een shilling en 3 pence.

De 3 pence is de „Enteitainment tax"; die betaalt men ook om Madame
Tussand's of Charlie Chaplin's „kunst" te mogen genieten. Zulke lijne

nuances in kunstzaken leert deze oorlogsbelasting ons onderscheiden.

Wat zai ik, na die profanatie, nog verder over deze werken zeg-

gen? Slel u oude lappen linoleum voor, die twintig jaar lang betreden

zijn geweest, die twintig keer beschilderd en weer afgesleten werden,

en bij plekken gerimpeld en klonterig geworden zijn door de hitte

van een kachel. Zoo ongeveer, zien deze doeken er uit. Evengoed als

in het geaderd manner of in den verweerden muur, waarvan Leonardo

spreckt, kan men in deze doeken figuren ontdekken, maar een nader

te omschrijven, picturalen indruk vermogen zij ons niet te geven.

N". 31, Figure subject is bruinig; N". 33, Figure subject, i^ grlisgroenig,

N". 34, Grief (een nog vagere variante van N". 29) is geelbruinig. Dit

laatste werk stond, in het atelier, nog op den ezel. Herhaaldelijk is

het, evenals de andere stukken, voltooid geweest — ten minste voor

de enkelen die het zien mochten — behalve voor den kunstenaar zelf.

Nooit bevredigde het hem, steeds opnieuw overschilderde en ver-

woestte hij zijn werk, totdat, in de laatste tien jaren van zijn leven,

zijne oogen hem begonnen te bcgeven (') en hij wel voor goed de

onmogelijkheid moest besef!en om uit te drukken, wat hij in zich had.

Enkele stukken zijn, gelukkiglijk, lets minder wanhopig onkennelijk.

Er is een zeer langwerpig boschgezicht, N°. 36, Ttie Forest of tlie Birch.

Trees, waar magere stammen in een vreemde schemering zijn te onder-

scheiden; No. 22, 'file Birch Tree, is daaraan verwant, maar kleiner,

zoo ook N". 35, Tlie while Peacock. N". 83, Tt\e Girl with Butterflies is

(') Brillen wilde hij tot geen prijs. Mevr. Van Wisselingh vertelde iiiij, hoezij er den

kunstenaar eens met de groolstc moeite had toe overgehaald om een oogmeester te raad-

plegen; den voorgeschreven bril heeft hij echter nooit gebruikt.
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niet te verwarren met twee als L'Enfanl conchee en The Biillerflies

beroemd geworden stukken van 1873 en "74 (hier niet tenloongesteld)

waarin een dergelijk thema behandeld wordt. Het hier aanwezige sink

geeft, in zware vormen en gelig koloriet, een nieer dan levensgroote

buste van een kind te zien, dat naar darlelende vlinders grijpt.

Mede uit het atelier herkomstig is een groote krijtteekening, N". 30,

The Wesfmacott Children (d. w. z. de kinderen van den Heer Percy

Westmacotl) — een werk van een zeer eigen bekoring. Op meer dan

levensgroolte treden twee kinderkopjes uit de duisternis naar voren,

en staren u aan met kinderlijk-vragenden blik. Hoewel de schilder

ook dit werk niet voltooid achtte — de kinderen zijn volwassen

menschen geworden terwijl hij er nog steeds mee bezig was — heet't

hij het, goddank, niet ten gronde gcricht. Hieraan verwant is een

kleinere krijtteekening, N". 70, Lainie, daughter of M. Jules Lessore.

Zooals ik reeds zegde, zijn op de tentoonslelling een groot aantal

kleine teekeningen en etsen. Ik kan er niet aan denken die alle

afzonderlijk te bespreken. De etsjes mogen bekend geacht worden ; ze

behooren, op een paar uitzonderingen na, zeker niet tot het beste

werk van den kunstenaar. Van de teekeningen heb ik de belangrijkste

genoemd. Onder de potloodkrabbels zijn er verschillige zeer aardige,

b. v. silhouetten van prinsen en prinsesjes, kinderkopjes, portret- en

landschapschetsjes; alleen wil ik nog melding maken van een blad,

waarop een hecle geschiedenis met de pen is geleekend: N". 82 Robert

and Liza; or, The way of the World. Het sarcastisch-tragische verhaal,

waarvan de tekst (in het Engelsch) door den kunstenaar zelf op het

blad geschreven werd, is blijkbaar een reminiscensie aan den oorlog

van '70, en werpt een helder licht op M. Maris' bonding tegenover

onze samenleving.

Men ziet het: de tentoonstelling bevatte veel belangrijks; en zoo

ik in den aanvang dezer bespreking wellicht een te geringen indruk

van hare beteekenis heb gegeven, komt het misschien doordat mijne

verwachlingen te hoog gespannen waren. Ik had een tentoonslelling

gewenscht waar Malthijs Maris zou verheerlijkt worden; ik vond er

eene, waar het voile licht op zijne feilen en gebreken viel.

Het woord is aan Holland. Het weze de taak van Maris' geboorte-

land om, na den oorlog, en geslerkt door de ervaringen van deze

tentoonslelling, den geslorvcn meesler le geven wal hem tockomt.

P. BUSCHMANN.
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iB^^^C I)f'L WALRECHT. ^,» Het

nWSSi/^^^ luturisme zoo hoog, zoo

rjHj TH[^7£ driest ingezet, verkwijntin

JhFvkS^Im' '^'J" meest wilde, als los-

J^^^^^^^gA gebroken driften. Zijn in-

vlocd is weinigondergaan

en sleclits enkclen hcbben in hun arbeid er

eon verruimendcn invlocd van ondcrvonden.

Weinigen zijn dejongeren, diegetrouw bieven

aan de viirige eerste beweging, die een ver-

dwazing geleek van hoofd en zinnen. Een

paar jonge vrouwen meenen te moeten blijven

volharden in het blauw en geel, groen en

paars, in de primitieve vornigeving waaniit,

wat er ook uit blijke, stellig nict blijken kan

de aanleg van den kunstenaar of kunslenares.

Want alle vormen zijn vermomd, handen

liggen weggeduwd, gelaatsplastiek is verme-

den. Aan het voornenien bizarre te zijn, ligt

alles opgeofferd. Of is er niels opgeofTerd en

ligt sleclits te beter verscholen de naakte

onbegaafdheid of poovere niiddelmatigheid.

Pretentie hebben, liever dan onbesproken te

zyn, ziedaar wat ik in werk van een Elsa

Berg herken.

MICHEL CUYPERS.^ Xa den genialen groot-

vader den hervormer, na den knappen vader,

die de St. Bavo te Haarlem deed verrijzen, is

dcze Michel de derde uit het beroemde gesiacht.

Staand voor de bustc van den grootvader

door den kleinzoon ontworpen, heeft Michel

Cuypers verteld van zijn ideeen omtrent bin-

nenhuiskunst. Want na dcgrootc archilectuur

van vader en grootvader korat de zoon en

kleinzoon met meubcls, wanddecoratic en

eenig beeldhouwwerk. In de kunstzalen Kley-

kamp vonden de uit prachtig materiaal ver-

vaardigde meiibclcn een aanpassende en

verrassende omgeving. Blank Surinaamsch

hout, zilvergrijs berkenhout, .Surinaamsch

groenhart en Cuba mahonie waren de hout-

soorten, die wij zagen aangewend. Dat hieruit

aangename meubels konden ontstaan, lag voor

de hand. Doch het zijn ook smaakvolle meu-

bels, die Michel Cuypers schiep. .\f kecrig van

het pionier-zijn eens kunstenaars, wilde

Cuypers blijkens zijn voorwoord ruimte gun-

nen aan den smaak van 't publiek. Vergetend

hierbij echter naar het ons voorkomt, dat

mannen als De Bazel en velen zijner geest-

driftigc volgelingen op het gebied van binnen-

huiskunst reeds met hun principe t oordeel

van het publiek belangrijk hebben beinvloed

en zelfs een bepaalde richting uitgestuurd.

In deze groote strooming van goeden smaak

heeft de jeugd gelegen van Michel Cuypers.

Is het dan te verwonderen, dat deze nog zeer

jonge man meent oorspronkelijk te zijn, nu

hij slechts den weg blijkt te volgen door De

Bazel ingeslagcn. Al meent dan ook dc kun-

stenaar zich los te maken van het schoone

voorbeeld door mannen als Nieuwenhuis, De

Bazel en Van den Bosch gcgeven, in waarheid

is hij een volgeling der grondslagen door hen

gelegd, grondslagen zelfs door het groote

publiek reeds verkoren en aanvaard. Wcinig

als oorspronkelijk scheppend kunstenaar doch

wel als man die, door een voortrefl'elijken

smaak geleid, voortgaat op den weg door

anderen aangewezcn, verschijnt ons dcze

derde, uit een kunstenaarsgeslacht.
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I'ULCHRI STUDIO. 2.* Van dc tsroolhcid

niet mecr doch van de fijnhcid dcr Haagsche

school wordt door den schildcr Kramer ver-

haald. Eenigc schilderijljcs in zijn lioofdgroep,

op dc groepentcntoonstelling liebben het

almosferisclie, dat wel de kenmerkendc cigen-

schap scheen van alle werken uit dien schit-

terenden schilderstijd. Ze zijn geheel uit het

kader gegrepen, waarin Poggenbeek's werken

behooren om nu de allergrootsten maar niet

aan te roeren.

De zachte stemming, gehccl uit toonvolle

grijzen gewonnen, de droef hcid der mineur-

klanken, die samcnklinken tot een schoon-

heidszang om onze sombere luchten, onze

nevelige schemeruren en niet licht wordenden

\vinterdag:dezeindruk van stemmingsfijnheid,

niet van groote aangegrepenheid, heeft de ook

al ouder wordende schilder Kramer gcgeven

in eenige van de allerbeste werken. die hij

maakte.

Zoo is het met de tijdgenooten en die

onmiddellijk na de Haagsche school kwamen;
ze hebben er wat van meegevoerd, ieder een

klein deel er van veroverd. En thans, nu de

hernieuwing der schildcrkunst nog zoo weinig

zichzelf als blijvend goed heeft veroverd, is

het een bezit, in ons land, nog enkele oudere

schildcrs te weten die, opgegroeid in de tra-

dilie van de Haagsche school, daaraan trouw

bleven ondanks al het rumoer rondom.

Kramer is een dier weinigen, die zich niet

anders uiten kunnen dan in de taal door hen

van de jeugd af verstaan. De zuivere traditie

der Haagsche school is in dit werk, in het

schilderijtje van den schemeravond in een

kleine stad, waar het turfschip ligt gemeerd

aan de kade, er verlrouwde verschijning is

van het gansche stadje. En nog eenige rijpe

schilderijen hebben in het krachlig fijne een

inliem beeld gegeven van Holland's stcmming-

schoon.

JAN HEYSElD'AUDRETSCH). 5* Jan Heyse

blijft uit de sclioonheid van het Zeeuwschc

land putten. Allijd weer en hoeveel jaren

reeds zijn het dc boerinnctjes, wier schilder-

nchtigc verschijningen hij tegen de even

schilderachlige natuur van Walcheren zet.

Zclfs biiilen dit Walcheren komt hij nooit.

Geen bezwaar is bier tegen. llet wijst mis-

sdiien zelfs wel op een cigen dieptc van ziel

weinig bet van den builcnkanl te moeten

hebben. I^en kiinslenaar, die weinig zicli ver-

plaalsl en zijn onmiddellijke, toevallig hem
beschorcn, omgeving, in zijn kunst lief wect

te krijgen, heeft ongetwijfeid een schat van

schoon-zien in zich, die grooter en nicer

cclit is dan in het tegenovergestelde geval.

L'it verre, hen vreemde landslrcken hebben

onze groote schilders weinig gehaald.

De sclioonheid van elke HoUandsche school

was een schoonheid te midden van welke de

schilders leefden. Een proces van dieper tot

de kern geraken ging met dit grijpen van

nabij meestcntijds gepaard. Doch dit is niet

zoo met Jan Heyse. Zijn voortgang is ongewis;

bijwijlen meent men dat hij zelfs terugwijkt.

Hier nu, op deze tentoonstelling van zijn

werken, komt hij met een Walchersch boe-

rinnetje, peinzend zittend in het lange gras,

dat slordiggrocit rond 't verwaarloosde Veere;

het stadhuis van 't stadje is op den achter-

grond van de potloodteekening. Precieuse

teekenarbeid is dit, waarin een sobere en

door strakheid ook wel sterke samenvatting

schuilt van 't Walchersch schoon. Het is

een der niet veel grootsch omvattende doch

wel zuivere teekeningen. Het overige werk

geeft telkens vat op aanmcrkingcn van vooze

behaagzucht.

HAAGSCHE KUNSTKRING. S,* Het nieuwe

Kringgebouw met zijn lichte zalen is bij

uitstek geschikt voor een tentoonstelling van

zwart-en-wit, waartoe de meeste inzcndingen

op deze tentoonstelling behooren. Het licht

is overvloedig en gelijkmatig, de wanden licht

reekleurig. Hier komt alle zwart-en-wit kunst

afgeteekend en dus gunslig op uit. Van

Konijnenburg, opgewekt klaarblijkclijk door

de algemeene waardccring onlangs onder-

vonden bij zijn tentoonstelling in den liuize

Kleykamj), is, vruchtbaar, opnieuw aan 't

werk getogen en heeft hier lijn- en kleur-

composities, die suggesties lijken voor later,

dieper ingedacht werk. Een vronw met

herdersstaf, peinzend necrgezelen. kan in haar
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volkoiiuMi apatliie lict beeld gelijken van

Diircrs Mclaiu'ulia. ModernerisVan Konijncn-

burg's vroiiwenliguur nicl. I^n juist zoii ccn

bceUl naar den tijd do l)elaiig.stelling kunncn

opvocrcn tot dc innige stcrktc van l^urcr's

onvolprezcn bccld. Thansis dezf zwanrmoedig

pcinzcnde herderin dc schoone aanduiding

van een uiling, die volkomencr zou nioctcn

zijn om te voldocn aan de bcliocftc van juist-

heid, welkc nicn op den langcn duur slclt

aan den tijd trotseerende kunstwerken.

Van Konijnenburg's schcppingen zijn fan-

tasicen, die, of te wcinig werkelijklieid of te

weinig droom zijn. Het liybridisclie in liet

karaktcr dezcrscheppingen doct zemcermalen

afbrcuk; tenzij dergelijke verdiclitsels geheel

gerekcnd vvorden uit het droomleven te zijn

voortgekomen. Doch aan gestalten uit den

droom licrinnerennu juist Van Konijnenburg's

nienschcn nict. Eer zijn het oude Egyptenaren,

gchaald uit hun lijdsverband, aangezien met

het kicuroog van den scliilder, die de bronzcn

van Jacob Maris, het parelgrijs van ccn Wcis-

senbruch kcnt.

Met dit al is Van Konijnenburgs, arbeid in

zijn schoone kleurensuggcstics tot het aller-

bchingrijksle te rekencn van wat thans in

Holland verschijnt.

Op doze lentoonstclUng, die de tweede is in

het nieuwe gebouw liebben dc leden hun Ijest

gedaan. Toorop toont er zijn , Bartolomeus"

en een nieuw werk: de leidende Cliristus. In

pastelkleur, hard en sterk, tcekent hij op de

liem eigene hoekige wijze de Christusligiiur,

die een tweetal vrouwen voortgeleidt, de stad

uit, langs een weg, waar doorncn voor dc

voelcn wassen. Houtsneden van Dirk Nijland,

een portret van Willy Sluiter naar Charles

van Wijk, proeven van Haverman, ctswerk

van een nieuw lid, v. Dutfelcn, fijnzinnig werk

van Schiifer, o. a. zijn magistralc zwart krijt-

tcekening: de dom te Milaan, maken dezc

Kunstkring-tcntoonstelling tot een waarlijk

bclangrijkc.

ALBERTINE DE HAAS.

^'&m

:-: :-: LEIDEN :-: :-:

M^^HHi i':nto()N.steemng van
vb^VWt/W 1>KH VALK. 5,» In Van der

hl^r Upf^i ^''"^ '-'J" '''^'c geheel vcr

r? ltBM< ^(^'li'l^'ri'li' kunstrichtingen

8mq HPKy ) vereenigd. Hij, dc nu zcstig-

sfQ^^^Sc!^ jarigc heel't in een Lcidsch

kunstzaalljc van zijn, op dc

Primiticven stcunenden teckcnarbeid hangen.

Alles is klaar aanschouwd, staat als ccn for-

mulc van zckere gewisheid overeind. In het

panorama op Amsterdam's buitcnkant hcefl

de schildcr geheel en al zich in dezc richting

geopenbaard. Vcr ziet men op dit vcrgezicht

het polderland rond Amsterdam doorsncdcn

door wegen en slooten. Schaarschc wilgcn,

en vee in de veldcn stoffeeren het vlakke

klecd der weidcn, dat ongestoord voorlloopt,

zich verliezend in den einder.

Elke minulieuze afwisseling in de ongc-

brokenhcid der weiden is nauwkcurig bestu-

dcerd. Zoo schilderde Jan van Eyck een

menschengclaat, waaraan geen ooghaar ont-

brak en dat nicttemin ccn p.sychologie toont,

die het volkomene nabij is.

Na dezc algcheele aanvaarding der Primi-

ticven werkwijze hceft de schildcr 't roer

onigegooid en is liij — hclaas op bescheiden

wijze — fantastisch geworden. Fantaslisch in

stillevens. De koeien, die zoo klein als een

vlieg wcrden in het wondcrschoone hierbovcn

gcnoemde panorama, waren nicttemin waar-

neemhaar in al hun vormen, zooals de natuur

op een hclderen dag dezc ook volkomen zoo

aangecft. In de stillevens omhing Van der

Valk de voorwerpen met ccn novel. Nauwelijks

kan men bijwijlcn de vormen licrkcnncn van

de bordjes en potjes voor den tocschouwcr

opgesteld. Een enkele niaal bcrcikt de kun-

stenaar een indruk van de gehcimzinnige

schoonhcid van cenvoudige op zichzcif geens-

zins artistieke dingen door dc doordringendc

visie, waarmce hij aanschouwt. Doch nict

allijd is dit het geval.

Hebben we dus aan den ccnen kant een

Van der Valk met den zuiveren, .synthctisec-

renden blik van een modern-primiticven

kunstenaar, ter anderer zijde ontmoctcn we
den fantast, die zijn fantasie nict vcrdcr doct
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reiken dan tot de schemering van eenige

bijeengeplaatste voorwcrpen, 't zij boterpotjes

of museum-curiosa.

Temidden van deze twee ligt de elser, die

het Hollandsehe landschap lief hceft met den

waakzamcn blik dor Priraitieven voor wie

icdcr detail ecn uiterlijk kenmcrk van lets

innerlijks was en met den coloristischen zin

waardoor de nauwlettcndheid der reeele

waarneming verwijd is door de almosferische

stemming, die het cclit Hollandsehe. de locale

bijzonderhcid aan liet landschap vcrleent.

Van deze elscn, droge naalden mecrmalen,

kan men er nict gcnoeg voor de conipiectheid

der uitbeclding van ons lloUandsch landschap

wenschen. ALBERTINE DE HAAS.

KUNSTVEILINGEN
:-: AMSTERDAM :-:

VEILING FREDERIK MULLER A- Co. ^
E tweede veiling, dit najaar

door den heer A. Mensing

gehoiiden, was weder van

zeer iiitgehreiden aard en

ondanks oorlog en moeilijk

verkeer zijn de kunstvoor-

wer])en voor een groot dcel

van uitmuntend gehalte gebleven en blijkt

daarenboven de kooplust van het publiek

onverflauwd. Er vvaren misschien minder

exquise en zeldzame kunstvoorwerpen te

bewonderen dan in de laatste voorjaars-

veiling, het gcheel maakte toch ongetwijfeld

indruk. De oude schilderijen kwamen uit

verschillendc ongenoemde verzamelingen, de

moderne collectie, werk van Breitner, Bauer

en De Zwart bevattend, was door een Haag-

schen liefhebber bijeengebracht, de kunst-

voorwerpen en antiquiteiten hebben voor het

grootste deel toebehoord aan de hceren

P. Wald, "s-Hertogenbosch; Van Heyst—Ver-

meulen, Bergcn-op-Zoom en mevrouw Cohen —

Tabak, Amsterdam, terwijl muntcn, tcekenin-

gen en een groote verzamcling boeken uit de

bibliotheek van Ds. C. P. van Eeghen Jr.

(Amsterdam! afkomstig waren.

Ditmaal waren de oude schilderijen in de

bovenzaal gerangschikt. Onder het vele noe-

mcn wij een minitieus vruchten-stilleven van

Albert Cuj'p, het portret van Rembrandt's

moeder, in profiel, van Lievens, een Cuyp

met paarden, een schilderij van Judith Lcyster,

de Nar, in grijs en rood, ecn grootcn Breke-

lenkam en twee fijn-geschilderde portretjes

van Xicolaes iMaes. Wat de kunstvoorwerpen

betrcft, was er een kleine vitrine met vcr-

scliillend famille rose, die bijzondcr opviel;

verder ecn groot eetservics van Haagsch

porselein, dat voor ^9200 verkocht wcrd en

een bord in fayence van den bcroemden
Bernard Palissy.

De behaalde prijzen van de oude schilde-

rijen waren: No. 3, A. van Croos, gezichten

in de omstreken van Den Haag, /'2200; no. 4,

Albert Cuyp, vruchten-stilleven, /'6100; no. 5,

van denzelfden meester, , paarden", fQlOO;

no 6, Dusarl, ,de rookers', flbOO; no. 8. Jan

van Goyen, ,onweer', /'3300; no. 9, van den-

zelfden meester, heuvelachtig landschap,

/lOOO; no. 10, manier van Van Helmont,

.kaartspelers", fllhO; no. 12, Jacob Jordaens,

apostelkoppen, fiSOO; no. 13, Judith Lcyster,

„De nar", filOO; no. 14, Jan Lievens, portret

van Rembrandt's moeder, fiilOO; no. 15, Van

Mierevelt, portret van Wolfgang Willcm graaf

van de Paltz, /'3200; no. U\ van denzelfden

meester, portret van een staatsman /"2400;

no 18, Adr. van Oslade, het geslachte varken,

fSSOO; no. 19, van denzelfden meester, kop

van een boer, /'1250; no. 20, Egbert van den

Poel, dood haasje, fSib; no. 21, Salomon van

Ruysdael, riviergezicht, fSSdO; no. 22, van

denzelfden meester, ,de Haarlemmermeer",

/7700; no 23, idem, riviergezicht, /'20U0; no. 24,

madame Vigee Lebrun, zelfportret, /'2500; no.

25, JanWijnants,herfstlandschap,/'2500; no. 28,

H. Averkamp, .winter", fSOO; no. 30, L. Bak-

huyzen, , Marine", f'2b; no. 31, Beerstraten,

.Heiligenwegspoort* te Amsterdam, / 800; no.

39, Brekelenkam, ,het toilet", /•6200; no. 40,

Callot, ,de valsche spelcrs", /'TOO; no. 40a,

Albert Cuyp, .paarden", /'6500; no. 41, W. van

Diest, .rotsachlige kust",/'775; no. 46, Jan van

Goyen, ,de oude stadswallen", /"1750; no. 47,

van denzelfden meester, .riviergezicht", /'1750;

no. 48 en 49 idem .riviergezicht" en .Dor-

drecht", /"4400; no. 51, Harmen Hals, .deLuit-

.SO
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speler', /'77.">; no. h2, Hcda, .stilleven", /" 1000;

no. ")3, De Hcem, .stilleven", /"lOOO; no. 55,

Van Hugtenbiirgh, ,hi.storisch onderwerp",

/IGoO; no. 59, Du .lardin, .een uiteenzctting",

/1600; no. 60; Jan van Kessel, ,stillevcn',

/2100; no. 64a, Nicolacs Maes, Iwoe iiorlret-

ten, /'5100; no. 74, K. Molenaer, ..stadswallcn",

/825; no 75, Moeyaert, herders, /'800; no. 77,

Monogrammist I. S., /"lUOO; no. 80, F. Netschcr,

vrouwenportret, /'950; no 81, Nooms genaamd
Zeenian, ,de Haven", /'2100; no. 88, Dirk

Stoop, groep boeren met paarden, f^l^i; no.

89, Willem van de Yeldc (de jongere\ kalme

zee, fiOm\ no. 90, Willem van de Yelde (de

oude), Marine, /'875; no. 95, Willaerts, schepen

bij rolsachtige kust, /2800; no. 1476, Jan de

Baen, mansportret, /2000; no. 1478, Maerlen

Lengele, vrouwenportret, /825; no. 1479, J. A.

Uootius, portret van een raeisje, /"3625.

J. Z.

:-: BERLIJN :-:

VERZAMELIXG VON KAUFMANN, BER-
LIJN, 5 DECEMBER 1917 ;^». In het Augustus-

nummer 1906 van dit lijdschrift gaf Dr. Max
J. Friedlander een uitvoerige, geillustreerde

bespreking van dcze voor onze „Primitieven"

zoo hoogst belangrijkc verzameling. Wij vcr-

wijzen onzc lezers tot dit artikel, en vermelden

bier de prijzen dn Marki waarvoor de voor-

naamste werken van Noord- en Zuidneder-

landsche meesters werden verkocht.

No. 67, Rogicr van der Weijden, Manspor-

tret, .340.000; No. 68, Nederl. Meester omstr.

1440, Madonna, 80.000 (Kaiser-Friedrich Mu-
seum, Berlijn); No. 69, Mcmlinc, Zcgenende

Chiistus, 72 000; No. 70, Memlinc, Madonna,

135.000 ; No. 71, Meester der St. Ursula-legendc,

St. Anna met Heiligen, 265.000; Nos. 72—73,

Alb. Bouts, Twee Altaarvleugets, 46.000; No. 74,

Alb. Bouts, Christuskop, 135.000; No. 75, Alb.

Bouts, St. HieronijTnus, 180.000; Nos. 76-77,

G. David, Johs. de Dooper en St. Franciscus

van Assist (twee altaarvleugels) 105.000; G.

David, de Geboorte van Chrislus, 70.000 ; No. 80,

Adriacn IJsenbrant, Vleugelaltaar, 76.000;

No. 83, Colijn de Coter, Treiirendc Magdalena.

39.000 (Museum Boedapesti; ^o. S5, Joost van

Cleve, zelfportret, 215.U00: Nos. 8-i en 89, twee

kleinere stukken van denzelfde, 32.500; No. 90,

Patinir, Landschap met II. Maagd, 70.000;

No. 91, J. Gossaert, Mansportret, 62 000; No. 9?,

J. Gossaert, Madonna, 59 000; No. 97, II. Bles,

Landschap met SI. Christoffel, 27.000; No.

101, Peter Brueghel, Luilckkerland, 310.000

(Pinakotheek Miinchen); No. 106, Gcertgen

tot St. Jans, Christus' Geboorte, 205.000;

No. 107, Meester der Virgo inter Virgincs,

Chrislus' Geboorte, 91.000; No. 108, Hier.

Bosch, Ecce Homo, 105.000; No. 110, Jan Joest

van Calcar, Christus' Geboorte, 80.000; Nos.

111—112, Jan Mostaert, twee Portrelten, 49.500;

No. 113, Jacob Cornells van Oostzanen, 52.000

en No. 114, van denzelfde 64.000; No. 115,

Dirk Jacobs, Mansportret, 101.000; No. 116,

Corn. Engelbrechtsen, Christus aan het kruis,

24.200; No. 117, Lucas van Leyden, Maria

met het Kind, 140.000; No. 119, Nicolas Fro-

ment, De opwekking van Lazarus, 390.000

:

Nos. 120 en 121, Meester van den H. .Egidius,

twee Altaarvleugels, 43.000.

Behalve deze Vlaamsche en Hollandsche

werken was de verzameling van Kaufmann
rijk aan schilderijen van vroege Italiaansche

en Duitsche meesters, welke evenecns voor

hooge prijzen werden verkocht.

^^%^^*>%*i^2^a^2^^*^^
BOEKEN EN

TIJDSCHRIFTEN :-:

CHRISTMAS TALES OF FLANDRES, ILLUS-

TRATED BY JEAN DE BOSSCHERE * LON-
DON,NYILLIAM HEINEMANN « NEW YORK,
DODD, MEAD <S Co. [1917] PRICE: 12 SH.

D. NET. a»i

I-

tfiy^ "^ aarzel niet om dit boek

\M^' tc rangschikkcn onder de

'afea belangrijkste uitgavcn, die

3|^^ onze kunst in de halling-

JRM schap hcel't voortgebracht.

jjf^ De Bosscherc kenden we
sedert lang als een boek-

vcrluchter van verlijnden en zeer persoon-

lijken smaak ; inaar zeker heeft hij zich nooit

zoo verrassend geopenbaard als in het werk,

dat thans voor ons ligt.

Ik wil maar al dadelljk zeggen. dat dit

kinderboek zich vooral riclit lot groote men-

schen. En nanielijk de twaalf buitcn tekst-
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platen in klcur zijn voor cen kin<ier-oog Ic

zi'cr ingewikkcld, te sublicl, tc savant. Om
indruk te niaken op cen kindcrlijk gemoed,

zijn primiliever middelcn noodig, die de tec-

kenaar zckcr in zijn niaclit liad, zooals nit

verschillcnde tekst-illuslratics blijkt, maardic

hij hicr niet verkoos aan te wenden.

Dit was, ongctwijfeld, zijn recht; overigens,

hoeveel ,kinderboeken" zijn er niet minstens

zoo aantrekkelijk ^en proHjtelijki voorvolwas-

sencn, als voor kinderen"? Men denke slechls

aan de fabelen, die Lafontaine voor alle

eeuwen in liun klassieken vorm geslepen heeft.

De Bosschere beschikt over een verbluf-

fende verbeeldingskracht, en tcvens over cen

gemak van werken, dat hem in staat stelt oni

de onwaarschijnlijkste visioenen in een pic-

turaal aantrekkclijken vorm voor onze oogen

te tooveren. Zijn teekenwijze is verfijnd en

precies: hij weet te typceren; hij wcet een

expressie, een houding, een gebaar te vatten.

Door den vorm been dringt hij door in bet

karakter, in de ziel zijner figuren. Hij teekent

geen geklecde poppetjes: hij teekent harts-

tocht, begeerte, hoovaardigheid, geslepenheid

— alle zonden, en soms ook eenige deugden, —
alle duivels, en soms ook eenige engelen; de

hel is overigens in alle tijden pittoresker

geweest dan de hemel; vraag het maar aan

Dante of aan Hieronymus Bosch.

Het valt niet moeilijk om in De Bosschere's

teekeningen invloeden te ontdekkcn Bosch

en Brueghel in de ecrste plaats; maar ook

Perzische en Vlaamsche miniaturisten Getij-

boek van Chantilly), Japansche prentsnijders

en Florcnlijnsche fresco-schilders, en, over

Callot been, modernen als Ensor, Beardsley,

Rackham en zelfs Duitschcrs van den Sim-

plicissimus- groep. Maar wie meenl met der-

gelijke verwijzingcn De Bosschcre's kunst tc

karakteriseeren, vcrgist zich. Naar illustere

voorbeelden, neemt hij zijn gocd waar hij het

vindl, maar hij maakt het wel degelijk tot

het zijne. Zijn persoonlijkheid trecdt steeds

naar vorcn, boven de meest patente onllce-

ningcn uit. Die persoonlijkheid is ingewikkeld,

fijn bewerktiiigd en hoogst gcvoelig, tot het

liyper sensitieve toe; zijne sensnaliteit schept

bchagen in zcldzamc raflincmentcn van vorm

en klcur; zijne fantazie vermeil zich in be-

angsligcnde hallucinaties. Men moge voor die

])ersoonlijkheid symjiathic gevoclcn of niet;

zij valt niet te negceren; men hcefl er rckc-

ning mce te houdcn, ze beslaal in de heden-

daagsche Belgische kunst, naast die van cen

Hops, cen Doudelet. cen Henry de (Iroux.

Behalve de tsvaalf kleur-plalcn, dieikhooger

vermeldde, bevat bet boek verscheidcn groote

teekeningen in z\vart-cn-geel en cen hondcrd-

tal kleinere tekstillustrnties. Opvallend is het

verscbil tusschen de kleurcn-platen en de

overige teekeningen; niet enkel een verscbil,

dat noodzakclijker wijze voortvloeit uit de

reproductie-techniek, maar een verscbil in

geest en opvalling. De kleur-platen zijn veel

nicer bcstudeerd en vcrzorgd; in de andere

illustraties begaat de tcekenaar herhaaldelijk

niet te verantwoordcn slordigheden. Boven-

dien krijgt ecnzelfde personage in een zwarte

prent soms een geheel ander karakter dan in

cen kleur-plaat, wat voor een kinderbock

fataal is. Hiermede bedoel ik geenszins dat

de zwart-en-wit ofzwart-en-geel platen in bun

geheel inferieur zijn aan de kleurplaten: ze

zijn anders, en soms beler, d. w. z. bevalte-

lijker voor een kind; maar door dit verscbil

in karakter wordt do eenheid verstoord, die

in de eerste plaats van een boek geeischt

moet \vorden, wanneer het ah zoodanig een

kunstwerk wil zijn.

Het is in dit tijdschrift niet de plaats, om
over den tekst van deze uitgavc uit te weiden;

maar toch kan ik moeilijk nalaten om er een

woord over te zcggcn. Het is wel een vreemde

gewaarwording om de vertelselkens waar wij

mee opgegroeid zijn, bier in een Engelsch

kleedje weer te vinden. Dat ze bij deze over-

zetting gewonnen hebbcn, was natuurlijk niet

te verwachten. De titel alleen zegt al gcnoeg:

in Engeland moesten het noodzakelijk Chiist-

mas Tales worden, al hebben ze in ons

Vlaamsch gemoed met Kerstmis niets te

maken. En zoo ging ook zeer veel van den

geest en het zout dezer vertellingen verloren.

In een voorwoord lezen we de bevrecmdende

mededceling, dat " these talcs occupy for the

Flemish the place nursery rhymes take in

England." Wij dachlen, dat Engeland 66k zijn

" tales" bezat, en weten in iedcr gcval, dat

wij onze eigen ' nursery rhymes" hebbcn.

Dat zijn twee verschillcnde zakcn, en de eene

nemen geenszins de plaats van de andere in,
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noch in Engeland, noch in Vlaanderen. A!s

bronncn worclen genicld ,Zoo vertellen dc

Vlaniingen" van ' Messrs Dcmont and De-

coclv" (sic) en het " Hrabantsch Scgcnboak'

(bedoeldwordt: Sagenbock!) van ,.I.Teiclinck"

(sic\ Wat meer respect voor onze taal en

onze schrijvcrs in ecn l)oek, dat zijn slot'

daaraan oiitlcciit, ware nict misplaalst ge-

weest.

LA GUERRE ET LES OEUVRES DART EX
BELGIQUE H 1914-1916 li PAR LE BARON
H. KERVYX DE LETTENHOVE fl RRUXEL-
LES ET PARIS, G. VAN OEST & G" , EDI-

TEURS » 1917 « PRE\: 4 FRANGS (MAJO-

RATION TEMPORAIRE DE 20 ",o). ^•: Het

is uiteraard zecr lastig om zicli, van buitcn

af, een nauwkeurig en volledig denkbeeld te

vormen van de verwoestingen door den oorlog

in Belgie aangericht. Zoo kan men b. v. weten,

dat die of die kerk gebombardcerd werd, dat

het dak in vlammen opging, dat er gewclven

instorlten, maar er valt, zonder een onder-

zoek ter plaatse, niet na te gaan tot welke

onderdeelen de vernieling zich uitslrekte,

welke kunstwerken gespaard blcven, dan wel

geheel of gcdeeltelijk ten onder gingen. De

documentatie waarover wij bescliikken is in

dit opzicht noodzakelijk gebrekkig; over-

gebrachte berichten zijn soins tegenstrijdig

of onbetrouwbaar. Maar een felt blijft als een

paal boven water staan: de verwoesting is

verschrikkelijk I

Niet enkel de verwoesting, die een onver-

mijdelijk gevolg is van krijgsverrichtingcn,

niaarookde gewilde, berekende, systematische

verwoesting, die ons de akeligste bladzijden

uit de wereldgescliiedenis met kleuren en

geuren voor oogen brengt, en de daders voor

alle eeuwen als een schandvlck op het voor-

hoofd zal branden.

Baron Kervjn, de bekcnde mede inrichter

der tentoonstellingen van Priniitieven te

Brugge en van 17"-eeuwsclie kunst te Brussel,

heeft de moeilijke laak aanvaard om ecn over-

zicht dezer verwoestingen le geven. Aan de

hand van gegevens, die voortaan historisch zijn,

volgt hij den opmarsch der troepen ,op wier

spoor geen gras meer groeit ' . . . En achter-

ecnvolgens aanschouwen wij de desolatic te

Hcrve, Vise, Tamines, Dinant, Aerscliot, Leu-

ven, Lier, Mechclen, Dendermonde, en cin-

delijk te leperen, Dixmuiden, Nieuwpoort,

Veurne . . . Het relaas dat hij geeft van de

overrompeling en de daarmcc gejiaard gaande

wandaden bevat natiiurlijk niels nicuvvs. Deze

heschamende feiten zijn nu eenmaal bewezcn

door onbetwislbare en boven alle verdenking

verlieven geluigenissen Maar hij gaat na hoe

onze kunstschatten hieroiuler hebbcn gele-

den, en ondanks de groote bezwaren waarop

wij hooger docldcn, is hij er in geslaagd

daarvan ecn aangrijpend bceld te geven Hon
denl-dric-en-twinlig afbeeldingen van geteis-

terde monumenten en kunstwerken worden

ons voorgelegd, deels in bun oorspronkelijken

luister, deels in hun tegenwoordigen, vaak

geheel onkennelijken toestand; de waarde van

het vcrniclde wordt in het licht gesteld, en

andermaal een afslraffing gcgeven aan hen,

die cynisch durfdcn beweren, dat de schade, in

kunstopzicht, eigenlijk nog zoo groot niet is . .

.

Niet slcchts als een aanklacht tegen de

schuldigen heeft dit bock dus zijne waarde,

maar ook als een weemoedige herinnering

aan het vele schoone, dat ten onder is ge-

gaan. Aan de nagedachtenis van zijn zoon,

die als 19-jarig vrijwilliger aan den Yzer ge-

vallen is, wijdde de auteur zijn boek. Ons is

het, in de ballingschap, een droevig aandenken

aan ons zwaar bei)roefde land

PICTURES OF RUINED BELGIUM T VISI-

ONS DE LA BELGIQE DETRUITE IR TWEN-
TY-TWO PEN AND INK SKETCHES DRAWN
ON THE SPOT BY LOUIS BERDEN » THE
FRENCH TEXT BY GEORGESVERDAVAINE,
FOUNDED ON THE OFFICIAL REPORTS *
THE TRANSLATION BY J. LEWIS MAY 1^

LONDON JOHN LANE,THE BODLEY HEAD.
NEW-YORK: JOHN LANE COMPANY.
MCMXVII « PRICE: 7 SHILLINGS 6 PENCE
NET ^-*: Dit tijdschrift is de plaats niet, om
tekst en strckking dezer uilgave te beoor-

deelen; alleen dc Icckeningcn van den Heer

Louis Berden komen hiervoor in aanmerking.

De Ileer Louis Berden is architect; men weet

hoe koud en geesleloos men onze architecten

leert teekenen; hunne teekeningen ruiken

naar calkcerpa])ier; zij verraden een hand.
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die verslaafd is aan iiasscr en winkelhaak.

Wat zou men onze bouwkunsl ecn (iienst

bewijzen, door de jongcns o]) de Akademie

dit gereedscliap af to ncmen, en lien le lee-

ren zicn, in plaats van lien jaar aan jaar te

bekwanien in de myope kunst van ,lijntjen-

trek."' De leekeningen van den Heer Berden

verhefTen zich niet boven hct gewone atelier-

werk van een negentiend'-eeuwsch architect.

Hunne documentaire waarde willen wij niet

betwisten; hunne kunstwaarde is nul.

Een opnierking echter: deze teekeningen

worden ons voorgelegd als ° drawn on the

spot". Waar dit zoo formeel op den titel

verzekerd wordt, hebben wij natuurlijk het

recht niet, dit zonder meer te betwijfelen.

Maar hoe kan men dan de verregaande over-

eenkomst verklaren tusschen deze teekeningen

en een aantal fotografieen van de verwoeste

plaatsen, die men o.a. in geillustreerde bladen

afgebeeld vindt '? Een ieder, die het onderscheid

kent tusschen ccn stadsbeeld op ons netvlies

en het/.elfde beeld op een negalief, moet ge-

waarwordcn dat deze teekeningen vecl meer

doen denken aan hct werk van het objectief,

dan van het nienschelijk oog. De aap komt

uit de mouw op p. XVII van de inleiding;

daar lezen we dat de teekenaar ' took his

stand amid the ruins of our cities, amid the

debris of our historic buildings, braving the

edicts of the Huns, and photographed the

monuments of the Past which they had razed

to the ground but could not obliterate, and

on these irrefragable documents he has found-

ed drawings as moving as they are true to

the principles of Art". Best; maar dan hadden

die ons niet moeten voorgelegd worden als

'drawn on the spot". Belgie's rekwisilorium

tegen Duitschland is verpletterend genoeg.

om zulke halfslachtige argumentatie te kun-

nen missen.

P. B.
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MATTHIJS MARIS
II DE VIER EERSTE JAREN VAN ZIJN VERBLI.IF IN DEN HAAG

1858-1862

OEN Matthijs Maris in April 1858 uit Antwerpen in

Den Haag terug kwani, vond hij daar zijn breeder

Jacob, en huurden zij samen een atelier in de

Kazernestraat. Hij voltooide een in Antwerpen

begonnen Dronkemans tafreel. Een tafreel, zoo

melodramatisch, dat het sujet aan een Vlaamsch

spektakelstuk meet ontlccnd zijn, gelijk de heer

Huibers bcwecrl. Zeker kon onze schikler geen voorstelling vinden,

welke sterker zijn afschuw van sterken drank kon uitdrukken. Eerst

maakte hij er van een teekening in potlood. Op een armzalige vliering

ligt links een nitgemergelde vrouw, ondersteund door een beeldschoone

dochter. Rechts klinimen twee havelooze jonge lieden door een zol-

derluik naar de vliering. Een staat nog op de ladder en zwaait een

tlesch ; de ander hccft de vliering bereikt en deinst verschrikt terug.

Hij is de zoon der slervende. Naar hem werd de teekening genoemd

De Verloren Zoon. Matthijs ging de voorstelling ook schilderen, verbeterd

en vereenvoudigd. De jonge man met de flesch op de ladder ver-

dween. De zoon alleen, die bijna geheel wordt gezien, kijkt ontzet

naar zijn moeder, en slaat de rechterhand tegen zijn boezem. De

sterk verlichte groep van de moeder en de dochter werd ook ver-

beterd ; de houding der eerste werd natuurlijker, de droefheid der

tweede minder theatraal. Toen het schilderij in 1859 was voltooid,

wilde Matthijs, naar men zegt, het Koningin Sophie aanbieden als

blijk van zijn erkentelijkheid voor dc genoten subsidie(*), maar werd

het door haar geweigerd, omdat zij het tc akclig vond. Thans hangt

(') In het censte gedeelte van dezc .studie, vcrschcnen in dit niaandsdirift van Februari

j.I., staat dat ook Jacob Maris een subsidie van de Koningin ontving. Later blcck, dat

dit niet het geval is geweest.

O.NZE KUNST, Dccl XX.XIII, April 1918.
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het in het Stedelijk Museum te Amsterdam, waar het Ellende heet (').

Misbruik van slerken drank blcef voor Matthijs eon gruwel, hoe
moest het hem zijn wanneer geestelijken zich eraan schuldig maakten !

Dat uitte hij in twee potloodteekeningen : Tafreelen iiit het klooster-

leven. Het eene tafreel geeft een monnik te zien, die dronken op den
grond valt, en een tweeden monnik, die er om lacht. Het andere

tafreel, {18)"59 gedateerd, schetst vier monniken, een met een flesch in

de hand, een die bijna valt, een die woedend kijkt en de vuist bait,

komend van een trap. Naast de trap een kolom met allegorische

figuren : een geraamte, een kind dat in het water ligt en een bisschop

te hulp roept, die het zegent. Op den achtergrond, rechts, een vijfde

monnik, een deur openend voor een vrouw met een kind op den arm.

Alles bijtende spotternij. Matthijs gaf deze teekeningen aan zijn vriend

Fridolin Becker (*), stadgenoot en schilder. Na diens dood in 1895 werd
van zijn nagelaten schilderijen, enz. een veiling gehouden in Pulchri,

en daar kocht de heer Hidde Nijland deze teekeningen.

Het samenwonen met zijn jovialen broeder Jacob moest dezen

invloed op Matthijs hebben, dat hij het leven van een andere zijde

ging bezien. Bevorderlijk hiertoe was ook zijn vriendschap met den

nu vergeten schilder Carl Sierig, een Hagenaar, die tegelijk met hem
te Antwerpen was geweest, en wiens portret hij in 1857 had geschil-

derd. Sierig was vroolijk van aard. Herhaaldelijk was hij later com-

missaris der gezellige bijeenkomsten van Pulchri Studio. Bij zijn

familie voelde Matthijs zich thuis. Aan de dochter Ernestine, later

mevrouw Kohler, schonk hij een medallion met een penleekeningetje,

voorstellende Amor met een doodshoofd er achter. Was hij op haar

verliefd geweest, dan was deze symbolische voorstelling van de ver-

gankelijkheid der liefde uiting van zijn behoefte om haar te zeggen,

dat hij haar met zijn jongensverliefdheid niet meer lastig zou vallen.

Matthijs en Jacob trokken sanien dikwerf naar buiten om studies

te maken, en verscheidene schelsen van Matthijs bleven in Jacob's

handen, zoodat zij eerst na diens dood voor den dag kwamen. Daar

er bij zijn van later tijd zal ik er hier over zwijgen. Op den 4en October

1858 was Matthijs aangenomen als werkend lid van Pulchri Studio.

Tweemaal in de week had hij nu gelegenheid om te teekenen en te

schilderen naar levcnd model : ook kon hij deelnemen aan de kunst-

(') De teekcning en hot schiUicrij wcrden gereproduccerd in den twccdcn jaargang

van H. P. Bremmcr's Modcrnc kiinslwerkcn, ed. W. Versluijs.

(') Fridolin Heckcr was in Den Haag geboren in 1830 en volgde de lessen op de

Academie van 1813 tot 1«51.
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M. MAUI^: Itnliaansclic vrouw.

(Verzameling vau den Heer A. E. G. Goossens van Eijndhovc).

beschouwingen van het genoolschap. Of hij van cen en ander veel

gebruik heeft gemaakt? Slcchts twee studien in olieverf ken ik, waar-

schijnlijk om dezen tijd in Pulchri gemaakt naar levend model. Het
zijn vrouwen van 't gewone soort, gestoken in een kostuum, waarom
zij Italiaansche vrouwen werden genoemd. De eene studie, geheel

figuur, is in 't bezit van den heer Hidde Nijiand ; de andere, borst-

stuk, schonk Matthijs den heer E. E. Goossens. Deze heer, gepension-

neerd hoofd-ambtenaar, stelde veel belang in den jongen artist. Op
een kunstbeschouwing zag hij van hem iets, dat hem mishaagde, en

zeide het Matthijs, die het hem niet kwalijk nam, zelfs hem schonk
de eenige jaren te voren geschilderde Italiaansche. De zoon van dien

kunstvriend, de heer A. E. Goossens van Eijndhove, leende haar in 1903

aan de Marissen-tentoonstelling van den Haagschen Kunstkring, en

schonk mij de hier weergegeven foto. Een dergelijke studie was op
de Memorial Exhibition, November 1917 geopend in The French Gal-

lery, eigendom van mevrouw de weduwe E. J. van Wisselingh.

In Juni werd in Den Haag gehouden de gewone dricjaarlijksche

tentoonstelling. Matthijs zond een schilderij, dat in den katalogus wordt
genoemd Het wedewinden van een Kind. Nergens kon ik een beschrij-
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ving er van vindcn. Dc tilel zou doen vermoeden dat het een tegen-

hanger was van De Verlorcn Zoon. Matthijs was nog weinig in lei.

Misschien heeft hij 7x>lf het vernieligd. Bewaard bleef een kleine

aquarel — zij is Ihans in 't bezit van den beer Sumner le Montreal.

Het sujct is een Bocrenerf, waar een vrouw bij een put een jongen

drinken geeft uit een glas. De boofdloon is grijs, de jongen draagt een

bruine broek met roode bretels, de vrouw een licht-paars jak. Die

kleuren bij 't groen der boomen, vormen een aesthetisch geheel, zoo

harmonieus en fijn dat het ieder trof, toen het in Mei 1896 te zien

was bij de firma Van Wissehngh le Amsterdam.

Op de veiling „werk van Jacob en Matthijs Maris", 11 Maart 1902

gehouden te Amsterdam, werd het vierde stukje van den katalogus

genoemd Meisj'e in een Atelier. Een Scheveningsch meisje ziet men er

zitten, wat verlegen, de handen in den school, met neergeslagen oogen

en loshangende haren, het gebruikelijke omslagdoekje om het lijf,

terwijl de eveneens gebruikelijke schoudermantel, die van binnen rood

is en een lichten kraag heeft, over haar rug hangt. Naast het vrouwtje,

links op den tweeden grond, slaat een schildersezel, met een omlijste

teekening of schilderij, waaraan gewerkt wordt door iemand, van wien

men slechls ziet de op een paletstok rustende hand. Dr. J. Veth beschreef

bij de op deze veiling voorkomende werken, ook dit, en zegt: ,,Deze

„studie is vooral in de partij van het schoudermanteltje en daar omheen

„van een mooi voile en gevoelige schildering'', en „behalve om zich-

„zelfs wil is het stukje nog van belang uit een kuriositeitsoogpunt",

namelijk dat Jacob Maris na 18(30 een schilderijtje ,,Rust"' schilderde,

blijkbaar naar het op dit studiefje afgebeelde meisje. Toch wordt m. i.

terecht betwijfeld of dit stukje werkelijk door Matthijs geschilderd is.

Matthijs ontving zeker nog heel weinig voor zijn werk. Anders

zou hij zich niet getroost hebben kopieen te maken. Prinses Marianne,

dochter van Koning Willem I, van 1830 tot 1849 echtgenoote van

prins Albrecht van Pruisen, had vergoeding voor dit liefdeloos huwelijk

gevonden in een verbindlenis met iemand beneden haar stand, een

gewezen lakei van haar vader, Johan van Rossem, knap van uiterlijk

en meer begaai'd dan de meesten, die zoo'n belrekking hebben. Zij

werd hierom door de brave Hollanders gesmaad, maar zij wilde zich

handhaven als prinses van Oranje-Nassau, o. a. door een reeks por-

Irellen van vorsten en vorstinnen uit dat Huis te laten kopieeren door

Haagsche schilders, ook door Jacob en Matthijs Maris. Het geld dat

deze voor dien minder aangenamen doch goed betaalden arbeid ont-

vingen, werd gebruikt voor uitstapjes naar Wolfhezen en een rcis
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M. MAHIS: Bocrenscluiur.

naar Lausanne. Het vcrhaal van die uitstapjes en die reis, opgeluisterd

met fotos naar Matthijs' schilderijen, wellve daaraan te danken zijn,

werd door mij gegeven in dit tijdschrift, Augustus 1912, en behoeft

dus nu niet te worden hcihaald.

Enkele aanvullingen dienen slechls te worden opgenomen. Het

schilderij De Beek te Wolfhezen, dat de schilder B. J. Biommers bezat,

wordt door diens weduwe, te Katwijk-aan-Zee, zorgvuldig bewaard.

Het fraaie Briigje, dat bij den kunsthandelaar Kriiger was, behoort

thans aan mevrouw J. van Bockhoven te Utrecht, en de schetsboekjes,

door den beer C. F. L. de Wild verworven uit de nalatenschap van

Jacob Maris, zijn met hem verhuisd naar Noord-Amerika.

Tot de schilderwerken, waarvan het moticf te danken is aan het

verblijf te Wolfhezen, behoort ook de Boerenschanr, die op de veiling

der verzameling van den heer H. Spaan, den Sen October 1912 gehouden

door den kunsthandelaar J. J. Biesing, voor /"2500 in "t bezit kwam
van het Stedelijk Museum in Den Haag. 't Is een schuur achter een

slechts even zichtbare woning, een vervallen schuur van planken, ge-

dekt met riet en mos, door de zon beschenen, een pracht van kleur.

In Den Haag terug, belrokken Matthijs en Jacob bun oude atelier.

Hun broeder Willem, die ook schilder wilde worden, kwam daar bij

hen. Op een papier, waarop Matthijs le Antwerpen een man's torso

had geschilderd, penseelde hij nu het borslbeeld van zijn 15 a 10 jaren

ouden broeder. Na Willems overlijden gaf het tijdschrift Hel Leven er

een foto van, te gebrekkig om haar over te nenien. Vermoedelijk was
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het portretje toen reeds in het bezit van Mr. M. M. van Valkcnburg.

Tenminsle deze gaf het in hetzelfde jaar in bruikleen aan het Rijks-

museum te Amsterdam, waarvan hij het een jaar later terug nam.

Herinnerde dit te Antwerpen gebruikte papier Matthijs aan een

paneeltje. waarop hij, volgens S. van Witsen, te Antwerpen was be-

gonnen zijn eigen portret te schilderen? Hoe dit zij, in 1860 nam hij

het weer ter hand. Zoo'n portret is een hachelijke onderneming: de

schilder moet zich bekijken in een spiegel, en wat hij daar ziet over-

brengen op het bij hem sfaand paneel. Schiiderde hij het dikwerf over,

zoodat hierdoor de putjes ontstonden, welke het ontsieren? Hoe dit

zij, ons treft de forsclie, van wilskracht getuigende kin, de vleezige

lippen, de zachte blik der oogen, liet breede voorhoofd, en wij zeggen

:

"t is een buitengewone man I

Jacob kreeg het en zond het in 1886 naar de Loan-Exhibition te

Edinburgh, vervolgens naar de Vierjaarlijksche tentoonstelling te Am-
sterdam, waar het door de keurmeesters werd geweigerd. In 1899 was

het op een tentoonslelHng van de firma Boussod Valadon & Cie. in de

Goupil-Gallery te Londen. Vijf jaren later schreef Matthijs aan Gustav

Suez, dat het toen was bij den kunsthandelaar Tessaro te Amsterdam.

Hierin vergistte hij zich. Tessaro had reeds lang de firma BufFa ver-

laten, en toen de beer Slagmulder in 1895 deze zaak overnam, was het

er niet. Het zou ons te ver voeren als wij het wilden volgen bij al zijn

rondzwerven. Vermoedelijk werd het hierbij beschadigd en gingen

eenige gedeelten verloren, o. a. een oor, terwijl nu het voorhoofd de

lijst raakt, en het linkeroog wat lager staat dan het rechter. Gelukkig

weerhield dit mevrouw H. Kroller te "s-Gravenhage niet om het in 1910

op te nemen in haar rijke verzameling, en haar dank ik de gelegen-

heid om de oude foto op te frisschen.

Hoe dit portret een kunstenaar kan trefFen blijkl uit een schilderij

van Willem de Zwart in dezelfde verzameling. Deze, toen nog jonge,

veelbelovende kunstenaar zag het bij zijn leermeester Jacob Maris, en

op een omstreeks 1880 geschilderd stilleven, beslaande uit eenige boeken,

wat muziekpapier, enz. plaatste hij het portret van Matthijs.

P. HAVERKORN VAN RLISEWUK.
CWordl voorlgezcl).

C::^^g^cD
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DE RINGKRAAG VAN RUYTENBURCH

EKN schilderij lerwereld gecl't hct oog zooveel le doen

als Rembrandt's Schuttersoptocht. Dit moeilijk te

heschouwcn oppervlak, waar tallooze scherp uit-

gewerkle details vermengd zijn met opzetlclijke

onduidelijklieden, brengt steeds wear verrassingen.

Toen Hoofdstuk III van mijn opstel over het

Genetisch Probleem enz. (*) in hoofdzaak vollooid

was. ondcrgiiig de ScliuUersoplochl een bewerking, die de vernislaag

transparanter niaakle; iiiet lang daarna werd er van den nieuwen

toestand een photographic genomen, die het schilderij buitengcwoon

helder en ongerctoucheerd weergaf. Het lag voor de hand de neer-

geschreven text daaraan nog eens te toetsen.

Vcrschillen met de gepubliceerde beschrijving kwamen er zoo goed

als nict aan den dag; aanvullende details des te meer. Zoo bleek dat

de binnenzijdc van de poort met ecnzeltdc plompe, ingebouwde kolom

is versierd als de buitenkanl: een toevoeging die op de onlworpen

plattegrond gemakkelijk is aan te brengcn. Leerrijk zijn verder de in

grooter getale zichtbaar geworden repcntirs, die voor de genetischc

geschiedenis van het schilderij hun beteekenis hebben. Ook verschafte

hier en daar een duidelijker geworden onderdeel meer zekerheid

op twijfelachtige plekken. De wijze bijvoorbeeld waarop figuur X zijn

musket bleek te dragen, bevestigt de verondcrstelde conlbrmatie der

ruimte achter hem.

Bij dit vergclijken van de resultaten van het onderzoek met de

nieuwe afbeelding, trot mij de eigenaardig versierde rand van Kuyten-

burch's stalen ringkraag. Men herinnert zich wellichl dat een stuk

borduursel van Ruytenburch's camisool afgebecld werd bij een vorig

opstel, om te laten zien, hoe daarin het wapen van Amsterdam ver-

werkt is, met de leeuwen als schildhouders en de keizerskroon. Vrij

(') Zie Onzc Kiinsl, Deel XXX, biz. 29.
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REMBRANDT: Oe Riiigkraag vau Hu\ teubiircli.

(Detail van den Scluittcrsoptoclit).

wat belangrijUer is de gedreven rand van den halsberg. Hier zijn

namelijk letters als ornament gebezigd, op de wijze zooals ook de

XVde-eeuwschc meestens hun mantelranden met letters versierden. Het

zijn fijn gelede, gothische letters, scherp in de natte verf gelrokken,

met lichle en donkere kanten, en die zonder vcel moeite te lezen zijn.

De directie van hot Rijksmuseum was zoo welwillend een opname

naar liet origineel te laten maken, die hierboven gereproduceerd is. De

daarnaar gemaakte caique plaatsen wij er legenover.

Het kost gcen hoofdbrekens dit afgckorte opschrift aan te vullen.

In zijn halsberg gedreven draagt Ruytenburch de naam van den

held, die juist in dezen tijd (omstreeks 1638—1642) op alle Amster-

damsche tongen was : Gysbreght van Aenistel.

Deze inscriptie konit onverwachts aan enkcle opmerkingen in

mijn laatste hoofdstuk kracht bijzetten. Rembrandt's opvatting van

het schutterstuk getuigt, zooals ik schreel", van dezelfde historische

romantiek, die zecr kort te voren (1637—1638) in Vondel's Gysbreght

tot uiting gekomen was. Tot verklaring voor de stemming van bet

schiklerij, en in 'I gehcel niet vermoedend. dat de Schutlersoptochl

zelf een bcwijs daarvoor bevatte, wees ik onder meer op de premiere

van den (iysbreghl in Januari 1638. Kwam in 't vervolg bij de Amster-

dammers de Gewapcnde Rurgerij ter sprake, dan werd als vanzelf de

herinnering wakker aan het middclccuwsch vcrledcn, gcpcrsonifieerd

in dc figuur van Gysbreght. ,,'t Zijn Helden binnen Gysbrcghts wal",

zoo luidt een reeds geciteerde versregel. Bij Vondcl zelf heet de schut-
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^^<

Caique van Huytenburch's ringkraag.

terij, om maar ecn voorbecld te noemen, ,,de Burgerij nil Gysbreght's

erf gcsproten."'

Nog een tweede opmerking krijgt door deze inscriptie meer relief.

De regenten, zooals in "t licht werd gesteld, waren er niet bepaald

wars van om beschonwd le worden als erfgenamen van het lanls-

heerlijkc gezag : ook daarom is deze herinnering aan Gysbreglit op

de rusting van Ruytenburgh niet zonder Ijetcekenis. Zoo'n opschrift

kon hem slechts aangenaam zijn. Zooals ik schreef, de kleeding ver-

klapl de aspiraties van deze Amsterdamsche nieuwbakken patriciers.

Deze „Heer van Vlaerdingen", die wapentuig draagt met helgraveersel

van Gysbreght's naam, Ireedt in de sclireden van de Heeren van

Aemstel. Was Gysbreght de befaamde Amsterdamsche stedeverdediger—
de kleine Ruytenburch, luitenant der Burgerij, zou geroepen zijn

dezelfde rol te vervullen, mocht ooit de nood aan den man komen.

Al datgene waar de ,,Heer van Vlaerding" tuk op was, omdat hij het

niet bezat, krijgsroem en adeldom, wijdluftige afkomst en lantshecrlijke

autoriteit, daar wordt hem tenminste een glimp van toegekend door

deze inscriptie.

Ten slotte nog een opmerking in verband met de daleering van

het schilderij. Rembrandt is uiterst karig met opschriften ; zoodat er,

bij een uitzondering als deze, reden is om naar de aanleiding te

vragen. Een dergelijk opschrift laat zich het best begrijpen als een

onmiddellijken neerslag op een slerken indruk. Vondel's Gysbreght

werd ontvangen door een op deze soort romantiek gehccl geprepareerd
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publiek ; dit drama vcrhief Vondel tot den ecrsten dichter van zijn

land ; hct maakte (iysbreght van Aemslel op eenmaal en voorgoed tot

den heros eponymos van Amsterdam. De eerste opvoering van hct

in 1637 geschrcven stulv had plaats in Januari 1638. We mogen als

zeker aannemen dat Cocq's Schuttcrstuk toen nog niet in opdracht

was gegeven ; alle groote en kleine indicaties optellend kwam ik lot

de conclusie, dat die opdracht valt in den loop van 1639, terwijl het

schilderij, zooals vaststaat, in het voorjaar van 1642 gereed komt. Na
de vertooning in Januari 1638 wordt de Gysbrcght te Amsterdam in

1639 en 1640 niet weer opgevoerd : niaar wel op nieuw van 23 December

1641 tot 9 Januari 1642, tot acht malen toe. Dit tijdstip nu komt voor

het aanbrengen van het opschrift bijzonder goed uit, omdat het met

de geleidelijke vollooiing van het schilderij samenvalt. Met zulke uit-

voerige versieringen als het borduursel op het camisool en het drijf-

werk op den halsberg wordt nooit een begin gemaakt. Dat zijn toe-

giften — de schilders hebben daar een curieuze uitdrukking voor —
die tot het einde kunnen wachten. Het aanbrengen daarvan — evenals

van de talrijke correcties, die zooveel repentirs zouden nalaten —
veronderstelt een zoo goed als voltooide compositie. Het is dus waar-

schijnlijk na een der opvoeringen in het laatst van December 1641 of

in 't begin van Januari 1642, dat Rembrandt, bij het perfectioneeren

van allerlei kleinigheden, er toe overging, onder den indruk van de

reprise van Vondels drama, den naam Gysbreght te grifTen in den

ringkraag van een der hoofdpersonen. —
Juist dit jaar 1641 bracht die ongelijksoortige kunstenaars Rem-

brandt en Vondel dichter tot elkaar dan ooit. Vondel maakte in dit

jaar een rijmpje op een portret van Anslo door Rembrandt: de eenige

maal in zijn werk dat hij den meester bij name noemt. Het was even-

eens in 1641, dat Rembrandt de Eendracht van het Lant signeerde,

het eenige schilderij waarin hij poogde de poetische taal van zijn tijd

te spreken ; tevens het eenige werk waarmce hij hetzelfde doel nastreefde

dat Vondel steeds voor oogen stond: de verheerlij king van Amsterdam.

Er bestonden trouwens in deze jaren tusschen de twee grootste

Nederlandsche kunstenaars nog andere punten van aanraking. Ze zijn

belangrijk genoeg om ze in een afzonderlijk opstel te bespreken.

F. SCHMIDT-DEGENER.

e::^^|^CD
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W. R JAMES WEALE
1832-1917

A Weales overlijdcn in April van het vorigjaar, heh ik

gevolg gegeven aan een lang gekoestcrd verlangen:

ik ben zijn werk gaan lezen. Niel dat het nieuvv voor

mij was; de meeste zijner boeken waren reeds lang

in mijn bezit en het stof heeft nimnier tijd gehad

eroptevergaren,maarvoor een eenigszins diepgaande

studie ontbrak mij nog immer den tijd en de rust.

Als we ons zetten aan den arbeid — want ontspanningslectuur

zijn Weale's boeken niet — dan bevinden we dat zijn geestelijke na-

latenschapzoo omvangrijk is, en zoo menigvuldig zijn de aanteekeningen

van velerlei aard die nog wachten op uitwerking, dat we James Weale

kunnen weggerukt denken in het midden van zijn taak inplaats van

aan het einde van een welbesteed leven.

Toen Weale overleed was hij 85 jaar oud ('), hardhoorig en bijna

blind, maar zijn geest was helder tot het laatste en zijn wonderbaar

geheugen niet vervaagd. Al liet zijn gesteldheid niet meer toe, den

herdruk van zijn bock over de Van Eyck's alleen te bezorgen, hij

deed zich alle proeven voorlezen, gaf aanwijzingen en raad en ver-

lichtte daarmede de taak van zijn medewerker M. W. Brockwell niet

weinig.

De bijziendheid — in zijn jeugd veroorzaakt door het ontcijferen van

palimpsesten, een hartbrekende bezigheid — kon zijn geestkracht niet

dooden. Integendeel, zij gaf hem, naar hij zelf verzekerde, het voordeel

zijn aandacht te kunnen samentrekken op bijzonderhcden die anderen

licht over het hoofd zouden hebben gezien. „ Weale rook als het ware

aan schilderijen", zei me een zijner goede vrienden, „zoo dicht lag hij

erop. Hij kon er in enkele oogenblikken zijn oordeel over opmaken,

ze brandmerken als namaak of aannemen als oorspronkelijk werk,

(') Hij werd geboren op 8 Maart 1832 en overleed op 26 April 1917.
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ze plaalscii in licl juistc lijdperk, den verniocdcliikcn meesler nocnicn

en len naastcbij hcl jaar bcpalen".

Weale leed nicl ondcr /ijn lichaanisgebrck. ,.lk ben er niel rouwig

oni, weinig van de wereld te zien," sprak hij tot zijn vriend Thijm ('),

„\vant ik houd niet van de wcrcld en hot meeste wat ik zou kunnen

zien, zoude mij maar afkecr en verontwaardiging inboezenien. " Of-

schoon gehuwd en vader van vele kinderen was liij een kloosterling

met tegenzin levend in de wereld.

Deze neiging oni zich afte keeren van de gemeenschap, openbaarde

zich reeds in zijn jeiigd. Zijne ouders warcn bciden prolestant. Zijn

vader, die een gouverncmcnlsbelrckking in Dublin bekleedde, stierf in

'38.. toen de jonge Weale nog slechts zes jaar oud was. Hij stanide uil

een oud-Engelsche faniilie van Normandische afkomst. Van moeders-

kant had hij Engelsch, Fransch en Italiaansch bloed in de aderen. Zij

droeg een ouden, Zuid-Franschen naam : De Vezian. Haar groolvader

had een Engelsche gehuwd, haar vader een Genueesche uit hel geslacht

Fazio, wier moederwederomeene Engelsche was. Zij bezateen merkwaar-

dig talent voor schetsen en in Weale's oude huis te Clapham bewaart

men nog met zorg een Madonna met Kind, door haar geteekend.

De jonge James Weale werd opgeleid te Louden in King's College

en hij zou naar Oxford zijn gezonden, zoo zijn godsdienstige neigingen

hem niet in een geheel andere richting hadden gedreven. In 1849,

nog geen zeventien jaar oud, verliet hij de .\nglicaansche Kerk om tot

hel Katholicisme over te gaan. In 1850 werd hij tot de Derde Orde

van St. Franciscus toegelaten en het heeft waarschijnlijk in zijn be-

doeling gelegen zich als monnik uit het wereldsch leven terug te trekken.

Hij is daar niet toe gekomen, maar immer is hij nochtans van de

Katholieke leer in woord en daad de hartstochtelijke kampioen geweest.

Uit enkele vlugschriften zijner bestrijders — Ihans nog bewaard in de

boekerij van het Britsch Museum — kan men het een en ander

lezen van den strijd dien hij in 1853 in Islington, waar hij ondcrwijzer

op een armenschool was, als ..Brother Francis Mary of the Angels''

voerde tegen den protestantschen predikant Maguire over de abstracte

vraag of de lersche kerk in de vroegste tijden al dan niet bij de kerk

van Rome was aangesloten. Hij gaf vlugschriften uit, predikte op de

straathoeken, hield lezingen, stuurde met zijn aanhangers vergaderingen

van zijn tegenslanders in dc war. korlom hij slreed voor zijn over-

tuiging met ecu bczieling. die het kenmerk is gebleven \an al zijn

(') Zic .J. A. Alberdingk Thijm" door A. J., biz. 247.
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Portrct van W. H. James W'cale (1004).
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latere daden. Weale is zijn leven lang een voorvechtcr geweesl, koppig

en onhandelbaar, maar nimnier zonder de onwrikbare overtuiging

dat hij het recht aan zijn zijde had.

,,Bij James Weale", schrijft A. J. elders in de levensbeschrijving

van zijn vader, bij James Weale, ,,den smallen, tengeren, meer dan
mageren man, in zijn hoogst eenvoudige karakterlooze kleeding. .

.

alles koncentratie, ingetogenheid, een zeer gewone, — en daardoor juist

buitengewone — uiterlijke eenvoud, waaronder zich een geestdriftige

ziel vol innige vroomheid en onverzettelijke arbeidskracht verborg.

Bij hem was het dwepen . . . een altoos smeulend, altijd broeiend,

altijd zacht en stil gloeiend inwendig vuur, dat een voortdurend veer-

krachtig weerstandsvermogen in zijn niet sterk lichaam onderhield,

waardoor hij in staat werd gesteld rusteloos te arbeidcn en in stilte
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zijn goed werk le docii. Zijn bcroep was dc beoefening der kerkelijkc

liturgie, niels nicer niaar ook niets miiidc>r dan dal. Hij was ecn slreng

godsdienslig man, die ecn kcnnis en een liefde voorde middenccuwschc

kunst had, waarop hij zich niels liet voorstaan, maar die Thijm met

verbazing vervulde. Hij was overal geweesl, hij was overal per derdc

klasse van spoortrein en stoombool of op een boerenkar been gereisd,

maar hij was cr dan ook geweesl en hel kon hem niel schelen, hoe

hij er gekomen was, overal, in alle bibliotheken, archieven, paslorieen,

sakrislieen, kerkcryplen en kerklorens, openbare en private musea en

andere verzamelingslokalen, waar maar iets te lezen, te hooren of te

zien was, dal behoorde lot of betrekking had op de kunst in de

middeneeuwen."

In 1854 huwde Weale en twee jaar later vestigde hij zich met zijn

gezin te Brugge, de middeneeuwsche stad, die hij reeds kende van

een bezoek in '49 en waar hij de almosfeer vond, waarin hij zich bet

best op zijn plaats voelde. Hier kwam ook zijn ontembare werkkracht

tot haar voile uiting. Reeds in 1858 kon hij, als eerste vrucht daarvan,

zijn handbock uitgeven van „Belgie, Aken en Keulen", een Engelschen

reisgids van bijna 500 bladzijden met tallooze historische en archaeo-

logische bijzonderheden, — een werkelijk onuitputtelijke vraagbaak,

van een volledigheid, eerst veel later door Baedeker geevenaard. Zij

geeft boven aan het titelblad den beloftenrijken verzamelnaam: „Weale's

Handbooks for Tourists". Het is echter bij dit eene handbock gebleven

(als men den „Gids van Brugge en omstreken", die in 1862 verscheen

niet onder deze categoric brengt). De reden is eenvoudig, dat Wcale's

hartstochtelijke drang naar waarheid en juistheid hem belette voort te

gaan met een werk dat onvcrmijdelijk oppervlakkighcid, want vermel-

ding van ongeverifieerde bijzonderheden, medebracht.

Langzamerhand ging Weale zich dan ook beperken, er de voorkeur

aan gevende meer diep te delven dan breed te ontginnen. Toen hij

pas in Belgie kwam had hij van kerkelijkc oudheidkunde en de ge-

schiedenis der architectuur een bijzondere studic gemaakt, maar niet

van de schilderkunst. Al spoedig bleek hem echter, dal de autoriteilen

over schilderkunst, die hij geraadpleegd had bij de samenstelling van

zijn handbook, elkaar naschrijvend, tal van onnauwkeurigheden hadden

beslendigd.

Die gedachtc was hem onvcrdraaglijk en in zijn (iids voor Brugge

heeft hij een aantal van die foulcn verbeterd.

„Wat hel bockjc betrcft dat ik Ihans uilgccf, heb ik geenszins de

aanmaliging le zeggcn dat hel smelleloos is, vcrre van daar. Ik waar-



\V. //. JAMES WEALE

schuw den lezcr, dal er vele fouten in moeten voorkonien. Maar wel

heb ik de ovtM'tuiging, dal hel nauwkcuriger is dan ailc boekcn die

men tot dusver over Brugge geschreven heel't. Alle toeschrijvingen en

data die mij twijfelachlig leken, hel) ik van een vraagleeken voorzien."

Ongeveer terzelfder tijd verscheen zijn catalogus van het scliilde-

rijenniuseum der Akademic van Brugge, — weer een bewijs van zijn

enorme wcrkkraclit. Binnen vijf jaar lijds had hij zich z(')o geheel in-

gewerkt in de Xederlandsche schilderscholen der 15<le en IC^c ceuwen,

dat hij er met gezag en zeer grondig over kon schrijven.

Dat zijn werk door de overheid niel steeds met bijval begroct werd,

getuigt de volgende aanhaling uit een West-Vlaamsch dagblad van 1862:

„. . . . Die schilderijen (n.l. die in de Academic, eertijds de „poor-

tersloge" te Brugge) zijn onlangs nauwkeurig bestudeerd en beschreven

geworden door den vermaerden kunstminnaer en zeer bekwamen
navorscher van oudheden, M. W. H. James Weale van ter Baeillie, te

Brugge. Hij heeft een boekske gemaekt, waerin die schilderijen aen de

ware schilders Menilinck, Van Eyck, etc., loegekend en, in zekere ge-

vallen, terug gegeven worden. Geheel Duitschland, Engeland, Frankrijk,

kennen en gebruiken dit boekske, en zijn den schrijver dankbaer: te

Brugge alleen staet het op den index van zekere lieden, nog beter,

vraegt het in de Academic zelve, men zegt u dat hel niet en beslaet,

en men verkoopt u een (voor ne frank,) waerin al de oude dwalingen

aengaende die schilderijen de fraeye frankbetaelders weerom wijsge-

maekt worden. O eeuwe van averegtsche verlichlingel"

Hoe was Weale toen reeds aan dien roep van „vermaerden kunst-

minnaer en zeer bekwamen navorscher van oudheden" gekomen?
Niet alleen door de uitgaaf van zijn handboek. In 1801 was hij aan-

genomen als correspondeereiid lid van de Koninklijke commissie voor

de inslandhouding van oude monumenten in Belgie, en in die hoe-

danigheid had hij in helzelfde jaar op de vergadering van 23 September

een Memorie voorgelezen, die een groole sensatie had gemaakt. We
weten hoe moedig en soms onverdraagiijk \\'eale was waar het over-

tuigings-kwesties betrof; hier toonde hij zich onverzoenlijk in een aange-

legenheid, die hem haast even na ter harte ging, namelijk het restaureeren

van oude gebouwen. De aanhef dier memorie geett een denkbeeld van

de barsche manier waarop Weale zijn tegenstanders te lijf ging:

„ Messieurs,

„J'ai prepare un article qui traite, premierement, des actes de van-

dalisme commis en Belgique par les architectes soi-di.sant restaurateurs,
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actes de vandalisme qui, dans beaucoup de cas, ont ete perp^tres sur

dcs monuments places sous la surveillance de celte Commission, ct

donl, par consequent, la Commission est responsable; deuxiemement,

des causes qui ont amene ces resultats facheux; el troisiemement. des

mesures a prendre pour cviter le rclour de pareils desastres" . .

.

Met klimmende verontwaardiging hoorden de vroede bestierderen

der restauratie van Belgie's monumenlen dezen vreemdeling zijn mo-

derne gedachten ontvouwen over de laak van bouwmecsters en over

het wezen der restauratie: „. . . un procede qui demande une delicatesse

exquise de gout et d'entendement; . . . on n'en trouvera certes pas qui

oseront dire que restaurer signifie modifier, changer . .
." En dan volgl

de treurige opsomming van door restauratie verknoeidc gebouwen, de

raadhuizen van Leuven, Brugge, Kortrijk, Brussel en Damme, de Rom-
boutskerk te Mechelen, kerken te Luik en te Tongeren : niet minder

dan Iweehonderd veertig monumenlen en kunstvoorwerpen,

die ,.ont ete entierement ou en partie abimes par les pretendus

restaurateurs"'. Over de koornis achter het hoogaltaar der Sinter Goelen

te Brussel zegt Weale: „on en a deja entierement gate, denature et

ruine une moitie". Hij gaf tallooze bewijzen van zijne beschuldigingen

en eindigde met de harlstochtelijke bede:

_Je n'ai mainlenant avant de conclure qua vous prier de ne pas

vous laisser enlrainer par les seductions de celte sirene menteuse et

eftrontee, la Restauralion, qui verse le poison el non la vie. La valeur

de Tart original est infiniment superieure a celle de la meilleure copie:

mais croyez-vous que voire architecte-restaurateur, si suffisant et si

confiant dans ses propres talents, se preoccupe de cela? Jamais il ne

viendrait a son esprit de tenter un efTort pour conserver intacles les

CEuvres de nos aieux et de nos maitres dans lart. Tout copiste qu'il

est, il s'imagine faire aussi bien, si non micux, que les genies qui ont

cree, semblable a quelque ebeniste de nos jours, qui estimc la sculpture

de ses nouveaux meubles fort au dessus de la valeur de ceux qu'il

reproduit servilemcnt, detail par detail, omettant seulement tout Icspril

et toute la vigueur de loeuvre originale, ceuvre executee non pas par

coeur, mais par la main intelligente d"un artiste savant et libre."

Weale pleitte of het zijn eigen vaderland gold. Toen na acht

maanden geen of bijna geen notitie van zijn philippica genomen was,

gaf hij haar uit in den vorm van een vlugschrift met nog feller voor-

rede en verscheiden aanhangsels als bewijsmateriaal. Zijn doel werd

daardoor bereikt, de moderne opvatting van de instandhoudingonzer (•)

(') Het woord is van den vreemdeling Weale.
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oude monumenten won veld en met hel verouderd begrip van

restauratie werd gebroken.

Uit zijn Memorie wil ik nog den volgenden zin aanhalen: „Depuis

quelques annees je m'occupe deludes arcbeologiques dans le but de

recueillir les materiaux necessaires pour ecrire une bistoire de TArt

en Belgique." Dat hij daartoe nooit gekomen is, moet worden toege-

schreven aan dezelfde zucht voornauwkeurigheid en betrouwbaarheid,

die lieni vroeger de samensfelling van bandboeken deed opgeven. Zijn

taak was uiteraard die van den baanbreker en moest bet tot zijn dood

zoo bHjven : bet doorzoeken van oude nianuscripten en incunabelen,

bet opdelven en blootleggen van de fundamenten der oud-Xeder-

landscbe kunst, nimmer bet scbrijven van een omvangrijk werk over

een zoo wijdvertakt onderwerp, dat bet onmogeHjk gebeel uit door

bemzelf onderzocbte gegevens kon worden opgebouwd.

Tocb moet men zich Weale ook niet voorstellen als een kamer-

geleerde; bij bezat een geoefend oog en critiscben zin en tevens de

bedrevenbeid in bet opmerken van de kleine eigenaardiglieden in

schilderijen, die den geroutineerden kenner in staat stellen met bijna

feillooze zekerbeid den maker te noemen. Wij die opgegroeid zijn in

de Morelbaansche experimental methode, waarbij vondsten uit do-

cumenten slecbts worden opgevat als bulpmiddelen van den tweeden

rang, boogstens als „proeven op de som" bij de bestudeering en groe-

peering der stukken uit een bepaalde scbool, mogen Weale's werkwijze

van veertig, dertig jaar terug wat ouderwetscb vinden, — bet staat

tocb maar vast dat Weale op zijn manier tot even onverwacbte en

scboone uitkomsten geraakte in de vroeg-Nederlandscbe kunst, als

Morelli en thans Berenson in de Italiaansche.

En per slot van rekening, bet scbitterende werk der bedendaagscbe

onderzoekers — en ik zie de uitkomsten onzer groote Nederlandscbe

kunstkenners niet voorbij, al bepaal ik mij voor vergelijkingen liever

tot de genoemden — zou onvrucblbaar zijn, als bet niet berustte op

een vasten grondslag van documentair onderzoek, op erkende toe-

scbrijvingen, getoetste bandteekeningen en vastgestelde data. De zaaier

kan alleen oogst verwachten als de ploeger zijn arbeid wel beeft ver-

ricbt. De stijlcriticus kan zijn werk niet naar bebooren doen voor de

navorscber den grond beeft bewerkt.

Weale beeft door zijn nasporingen in de arcbieven van Nederland.

Belgie en Franscb-Vlaanderen — jaren acbtereen en onvermoeid —
op onbetwistbare gronden een lange reeks van scbilders, die gebeel

vergeten waren, aan de gescbiedenis teruggegeven. Zijn scbitterende
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vondst van Gheeraerl David is algemeen bekend; maar ook danken

wij hem de erkenning van Albert Cornelis, Adriaen Isenbrant, Jean

Prevost en Jacobus van den Coornhuuse en dc besclirijving en aan-

wijzing hunner werken. Van lal van anderen gaf hij bovendien cene

menigte bijzonderheden, die liclil brachlen in verscheiden donkere

hoeken onzer kunstgeschiedenis.

Zijn monunientale werken over de Van Eyck's, Hans Memlinc en

Gheeraert David worden door alle studenlen in oud-Nederlandsche

kunst gebruikt. Zijn standaardwerk over de Van Eyck's is een voor-

beeldvankunstmonographie: eenaaneengeschakeldelevensbeschrijving,

maar zonder legendarisch-romanlische sier, droog, zoo men wil, maar

streng naar de feiten, volledig gedocumcnteerd, met een beredeneerden

catalogus der schilderijen, een chronologiscli overzicht en omstandige

bibliographic, en bovendien zeer rijkelijk verlucht.

Acht documenlen op Jan van Eyck betrekking hebbende, vond

Weale in de stedelijke en aarlsbisschoppelijke archievcn van Brugge

en in die van Rijsel. (Hij wordt er nu eens lohannis De Heecq, dan

Van Heyck, De Eyke, De Heict of Van Eick in genoemd). Het laatste

document, van 22 Juli 1441, geeft ons den naam van Jan's weduwe

en ten naastebij zijn sterfdatum : „... damoiselle Marguerite, vefve du

dit feu Jehan van Eyck, paintre de mon dit seigneur ('), que trespassa

environ la fin du mois de Juing oudit an mil cccc quarante ung."'

Toch missen nog te veel schakels in de keten van het leven der

Van Eycks. Wie weet, wordt nog niet eenmaal in den vergeten hoek

eener boekerij het manuscript gevonden van Mark van Vaernewyck's

„Leecken Philosophic", die in het twintigste deel het relaas moet be-

vatten van al wat deze zestiende-eeuwer van hen te weten komen kon.

Over Memlinc heeft Weale verscheiden boeken geschreven. Be-

langrijk om twee redenen lijkt mij het eenvoudige boekje: „Hans

Memlinc, zijn leven en zijne schilderwerken", dat Weale in 1871 te

Brugge uilgaf; in de eerste plaats onidat er zijn macht over onze taal

ten duidelijkst uit blijkt (^), in de twcede plaats omdat hij er zijn op-

vatling over de slichtende slrekking der christelijkc kunst in heeft

weergegeven: „Van geheel de glorierijke stoet van kunstenaars die

onze stad vereerd hebbcn, en heeft er niemand belcr als Memlinc de

plicht van den christen kunslenaar gekwelen, die is bovcnnaluurlijke

werken en daden af te schelsen, en bovcnnaluurlijke gevoelens voor

(') Philips (ic Goedc.

{') Weale spnik Fraiisch als een j^cborcn Franschinan en Nc<lerlan(lsch als dc bcste

Vlaming.
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te dragen. ten einde liel volk door dc uitdrukking van nulligc waar-

heden to ondiTwijzen en op den evennaasten overvloedige bronnen

van slichting te doen spruiten. Onder zijne werken en kan men er

geen een bijbrengen, waardoor de zeegbaarheid van de teerste maagd

zou kunnen gekwetst worden; geen een en is er waarin de meester

zijn talent misbrnikt heeft". Weale, de vriend van Gezelle en Thijm,

droeg dit boekje op .aan niijncn wapenbroeder in den dienst van de

Christene Kunst, Joseph Albert Alberdingk Thijm"'.

Ik heb het voorrecht gehad in den zomer van "17 verscheiden

dagen het huis in Crescent Grove, Clapham Common ('), te mogen

bezoeken, waar Weale de laatste negen en dertig jaar van zijn leven

heeft doorgebracht. Ik mocht er werken in zijn bibliotheek. en eerst

daar heb ik een denkbeeld kunnen krijgen van zijn ontzaglijke werk-

kracht, de grondigheid zijner onderzoekingen en zijn zin voor orde,

die hem in staat slaat stelde zonder veel moeite den weg te vinden

in de duizenderlei aanteekeningen. Ook de boeken wemelen van

marginale noten en, bladerend in een over Memlinc vond ik als

mogelijken oorsprong van zijn naam het dorp Memelinck bij Alkmaar

genoemd, en in potlood op de marge: „no\v Medenblick". De

juistheid of onjuistheid van dit derivatum zal gemakkelijk zijn na

te slaan. In zijn laatste en beste boek over Memlinc, in 1901 in de

serie „Great Masters in Painting and Sculpture" verschenen, is het

niet opgenomen. Wat de hoofdzaak betreft, schijnt mij Dussart's vondst

van 1889 te St. Omer (in De Meyeres afschrift van Rumwold De Dop-

pere's Dagboek over Memlinc's dood: Oriundus erat Magunciaco) erop

te wijzen dat hij geboortig was van Mainz. Maar ook dit kon De Doppere

wel van hooren zeggen hebben.

Belangrijk is Weales beslrijding van de algemeen verbreide op-

vatting dat Memlinc ook manuscripten heeft geillumineerd, o. a. het

Grimani-brevier te Venetie. Hij bestrijdt het op de volgende gronden

:

1. dat na 1457 niemand te Brugge miniaturen in boeken mocht

schilderen als hij niet lid was van het Gilde van Johannes en Lukas.

2. dat met het schrijven van het brevier eerst kan begonnen zijn

na 1490 en waarschijnlijk niet voor 149G.

3. dat Memlinc stierf in 1494 of in het voorjaar van 1495.

In zijn boek over David beschrijft en reproduceert Weale zeven

miniaturen uit het brevier, die of van David zelf zijn of kopieen naar

zijn ontwerpen.

(') Een wijk van Londen. (Red).
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Zeer juist en kernachlig is ook Weale's vergelijking tusschcn Jan

van Eyck en Memlinc: „.Ian van Eyck zag met zijn oogen, Mcinlinc

met zijn ziel." Voor mij is nog steeds Weales monographie hel hesle

boek over Memlinc. Andere bekende schrijvers als Karl Voll, L. Kaem-
merer, F. Bock en Georges Hulin de Loo hebben betrckkelijk weinig

nieuws over hem medegedeeld.

Maar naast deze boeken en de uilgebreide verhandeling over

Gheeraert David, die in 1895 in de Portfolio-sene uitkwam (herdrukt

in 1905), heeft Weale nog over een gansche reeks meer of" minder

groote kunstenaars nieuwe feiten aan het licht gebracht. Het over-

groote deel zijner opstellen verscheen in weinig-verbreide vaktijd-

schriften en wordt dus bijna uitsluitend gelezen door hen, die een

bijzondere studie van de vroeg-Nederlandsche kunst maken.

In Rond den Heerd, het Vlaamsche weekblad, dat hij in December
1865 met Guido Gezelle te Brugge oprichtte ('), schreef hij over „Onze(I)

oude schilders" op populaire wijs. In de Messager des Sciences et des

Arts van 1859—'62, in het Journal des Beaux-Arts van '61, in zijn cigen

tweemaandelijksche revue over heraldische kunst en oudheidkunde

Le Beffroi van '63 tot '70, in Notes and Queries van '64, in de Gazette

des Beaux-Arts van '66, in La Flandre, Revue des monuments d histoire

et d'antiquite, door hem in "66 opgericht en tot "77 geredigeerd, in

L'Art Chretien en Hollande et en Flandre van 1874, in de Revue des

Bibliotheques, in de Transactions der Bibliographical Society van

1893—98, in The Lit^rarij van 1899, in het maandblad Nineteenth

Century (and after) van 1900, in het Magazine of Art van 1900. in het

Zeitschrift fiir Bildende Kunst van 1900, in het Repertorium fiir Kunst-

wissenschaft van 1901, in de Annates de la Societe d'Emulation pour

I'etude de I'histoire et des antiquites de Flandre, waartoe hij naluurlijk

behoorde, en waarvoor hij schreef tot 1912, in de Revue de I' Art Chretien

van 1907—"08, in het Burtington Magazine van de oprichting in 1903

tot kort voor zijn overlijden, in al die tijdschriften vond ik zijn

artikelen over de reeds genoemde kunstenaars, over Petrus en Sebastiaan

Cristus, over Ambrosius Benson, de Claeissens, de Prevosts, over Jean

le Breton, de Pourbussen, de Van Oosts, Hubert Goltz (Goltzius), Lancelot

Blondeel en tal van anderen.

Voor de laalste editie van Bryan's Dictionary of Painters and
Engravers in vijf dcelcn (1903—"05) gaf Weale nieuwe bijzonderheden

over nicl minder dan v i e r-e n-n e g e n t i g Noord- en Zuid-Neder-

(') Ik hoop later ciders nog het een en andcr tc schrijven over de s.inienwerking

van Gezelle en Weale.
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laiulsclie sthildcis en graveurs (Van Dirk Bonis lol Hoolof van Zyl,

die (le liiiken voor hel orgel der Jacobskeik le Ulreclil beschilderde).

Wat zijn stndie der kerkgebruiken jjetreft, kan ik volstaan met

de volgende opsomming:

In 1886 verschcen zijn uilvoerige Bibliographia Liliirgica, een be-

redeneerde beschrijving van misboeken uitgegeven na 1475. Drie jaar

later begon hij zijn Analecla Liliirgica in driemaandelijksche afleve-

ringen: een uitlezing van materiaal voor een geschiedenis van de

liturgische boeken der Latijnsclie Kerk. Voor dit omvangrijke werk,

dat hem twaalf jaren nam, had hij tot grondslag voor vergelijking

gekozen hct Missaal der lioomsche Kerk in de editie van 1570. Weale

bediende zich voor deze beide standaardwerken geheel van het Latijn.

Verder bezorgde hij in 1892 den derden druk van dr. Rock's groot

werk van 1833: „Hieriirgia, or the Holy Sacrifice of the Mass."

Van 1886 is ook zijn beschrijvende catalogus der manuscripten en

gedrnkte boeken — hoofdzakelijk liturgische — die in den zomer van

1885 in de Albert Hall te Londen op de Historical Music Loan Exhi-

bition waren tentoongesteld. Dit uitgebreide werk verscheen in slechts

150 exemplaren en in hetzelfde formaat als zijn Bibliographia Liliirgica.

Met het inrichten en catalogiseeren van tentoonstellingen heeft

Weale zich van jongsaf bezig gehouden. In 1864 organiseerde hij voor

de „Assemblee Generale des Catholiques en Belgique" te Mechelen een

tentoonstelling van middeneeuwsche, renaissance en latere voorwerpen

van kerkelijke kunst. De catalogus was van hem evenals de twee jaar

later uitgegeven „Instrumenta Ecclesiastica, choix dobjets dart religieux

exposes a Malines, 57 planches photo-lithographies."

Daarop volgde in 1867 te Brugge voor het Gilde van St. Thomas
en St. Lukas de tentoonstelling van Brugsche meesters, ingericht door

hem met Jean Bethune en Jules Helbig, zijn „freres d'armes au ser-

vice de I'art chretien, qui a une epoque, ou I'art s'affaisse dans le pire

des realismes, cherchent a le rclever et a le faire rentrer dans le vrai."

Uit de voorrede van den catalogus, die weder van zijn hand was, moet

ik de volgende paragraaf aanhalen die de persoonlijkheid van den

schrijver karakteriseert:

„Quant aux attributions, lorsque celles-ci reposent sur des documents

dune authenticite irrecusable, nous avons eu soin de le dire: pour

un certain nombre dautres nous avons respecte les attributions faites

par les exposants; nous devons toutefois ajouter ici que M. Schollaert

de Louvain et M. Wolsey-Moreau, en pretant leurs tableaux au comite,

ont exige qu'ils fussent exposes sous les noms des maitres auxquels
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lis les allribuaient. M. Scliollaerl a en outre ajoulc la condition de

reproduire dans le catalogue el sans conimentaire la description qu'il

nous a communiquee; it nous suffit de deoager notre responsabilitd,

en renvoyant ceux de nos lecleurs qui desirent connaitre notre opinion

a cet egard au prochain numero du „Beffroi"".

De heer Schollaert zal wel voor altijd genoeg hebben gehad van

het stellen van condities en waarschijnlijk ook van het inzcnden op

tentoonstellingen.

In 1878 keerde Weale naar Louden terug en vestigde zich te

Clapham in het huis .No. 15 in the Grove" (later als No. 29 Crescent

Grove geregistreerd), waar hij bijna veertig jaar zou verblijven. In '91

organiseerde hij voor de Burlington Fine Arts Club een tentoonstelling

van het boekbindersbedrijf, een onderwerp waarvan hij mede een

uitgebreide studie had gemaakt. Ook daarvan was de catalogus geheel

zijn werk.

De vermelding hiervan brengt ons in een nieuw tijdperk van

Weale's leven, aanvangend bij 1890 toen welmeenende vrienden ver-

kregen dat hij tot bibliothecaris of ^keeper" van de National Art Library

in het South Kensington Museum (later Victoria and Albert Museum)

werd aangesteld. Als zijn vrienden meenden dat zij hem daarmee een

onbezorgden en rustigen ouden dag hadden verzekerd, kenden zij

Weale niet. Hij kwam, zag dat het er niet goed was en zette zich met

jeugdig vuur aan den arbeid om door een doelmatiger rangschikking

en beter catalogiseering de boekerij, die verborgen schatten bevatte

ter wereld niet gecvenaard, van grooter nut te maken voor den bezoeker.

Aan Weales onvermoeid werk in die jaren danken wij thans den uit-

muntenden onderwerpen-catalogus, die met het alphabetisch kaarten-

register een volledig overzicht geeft van alle belangrijke uitgaven op

kunstgebied der laatste dertig jaren en aansluit op den bestaanden

catalogus van oudere boeken.

Van hemzelf is de uitvoerig-heredeneerde catalogus van de boek-

banden en wrijlscls (') van banden in de Library met een inleiding van

honderd dertig bladzijden, waarin de ontwikkeling der boekbinderij

in geheel Europa uitvoerig wordt bchandeld, — een uitmuntend en te

weinig bekend handboek.

Voor Weale zelf was het geen tijd van rust of voldocning. Van
tocgeven of plooien wilde hij nimmer weten; het kwam tot botsingen

met de direclie, botsingen die culmincerden in een crisis, waarvan het

(') „Bookbindiitgs and Riibbiiiys of liindings in the Xalional Arl Library".
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gevolg is geweest dat Weale in 1897 werd gepensionneerd, ondcr

voorwendsel dat hij den maximum-lceftijd — 05 jaar — bereilvt liad (').

Wat voor dc Art Library ontegenzeggeiijk een groot verlies was,

word oils lot winst. Van tocn af wijdde hij zich ondanUs zijn vordercnde

jaren weder hoofdzakclijk aan de geschicdcnis en crilick der vroeg-

Nederlandsche kunst. In 1899 richlle hij de tenloonslelling van oude

mecsters der Vlaamsche en Brilsche scholen in de New Gallery le

Londen in en schreef de catalogus „ Early Art in the Netherlands".

Ook de onvergetelijke expositie van 1902 te Brugge was grootendeels

Weale's werk. Zij was een triomf voor den toen zeventigjarige en de

bekroning van zijn levenstaak. Hijzelf maakte den catalogus op en

deed hem vooral'gaan door een inleiding „L'art dans les Pays-Bas'',

waarin hij een beknopt niaar duidelijk overzicht gaf van de Noord-

en Zuid-Nederlandsche schildcrkuiist van de vroegste tijden tot het

einde der zestiende eeuw.

Twee jaar later, op 30 Augustus 1904, vierde James Weale zijn

gouden bruiloft. Het portret dat bij dit opstel is gevocgd werd bij die

gelegenheid gemaakt. Als men een enkele groep-photo uitzondert, is

dit het eenige portret, dat van dezen in zijn eenvoud zoo hoogstaanden

man ooit werd genomen. Van zijn elf kinderen zijn acht nog in

leven; zijne weduwe is thans in haar een en tachtigste jaar. James

Weale, hoewel niet mecr in leven, heeft een taak en een belofte

nagelaten, die door een opvolger moeten worden uitgevoerd. Weale's

arbeid is wel opgevat en voortgezet door andere onderzoekers: door

onze Nederlandsche kenners, door Hymans en Hulin in Belgie, door

Gust, Gook, Philips, Fry en anderen in Engeland, door wijlen Bouchot

en Dimicr in Frankrijk, door Bode, Friedlander en anderen in Duitsch-

land en Amerika, maar in zijn nalatenschap berusten nog schatten

die wachten op den delver. Zijn boekerij zal bijeenblijven, — het is

mij een voldoening dit te kunnen vermelden. Zij was niet groot —
Weale zamelde niet — maar de collectie is uitgezocht en een samen-

hangend geheel. Het is wenschelijk dat zij bijeenblijft, want de meeste

zijner boeken zijn volgeschreven met marginale aanleekeningen, die

{') De werkelijke aanlciding tot zijn ontslag was dat Weale in 1S97 voor een Parlc-

mentaire Comraissie van onderzoek in het beheer der , .Science and Art Mu.seums" zonder

eenige terughouding verteld had, welke moeilijkhedcn hij doormaakte met de directie,

die al zijn pogingen tot verbetering tcgcnwerktc. In het onistandig rapport van 1898 ver-

klaarde de commissie dat „the termination of his engagement .subsequent to liu- giving

of evidence by Mr. Weale in which errors and abuses of administration in the museum
were freely exposed much resembles a breach of privilege and an infringement of the

immunity usually enjoyed by witnesses before Committees of the House of Commons."
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weer correspondeeren met de overslclpende massa losse papieren,

welke er in doozen en laden zijn gerangschikt. Zoo is er b.v. een

boekje van Alfred Biquet over Herri (met de) lilcs, doorscholen en vol

aanteekeningen, die naar ik meen nog nimmer zijn nitgewerkl. Van

de losse notities zijn er duizenden waarvan alleen liet bewerken een

arbeid van jaren zal vergen.

We kennen Weale's belofte in zijn macjnus opus over de Van Eycks:

^Should tbe author be spared, and the value of this work be

recognised, he may yet issue similar volumes on Peter Christus, Hugh

van der Goes and Roger De la Pasture, in view of which he has

collected a quantity of material."

Mogelijk wordt zijn oudste zoon J. Cyril M. Weale, die in de serie

Masterpieces in Colour monographieen uitgaf over Memlinc (') (1909)

en de Van Eycks (1912), mogelijk wordt M. W. Brockwell, die den

tweeden druk van Weale's boek bewerkte, bereid gevonden die taak

te aanvaarden, wellicht beiden in samenwerking. Maar hoe dat zij,

van den zoo wel bezaaiden akker mag niet door gebrek aan bewerking

de oogst vcrstikken of vergaan.

Londen, in Jan. 1918. J. R. VAN STUWE HzN.

(') Het Burlington Magazine van Nov. 1909 schrccf cr o. in. over: .This little volume

on Memlinc is a model of what a small popular book should be Altogether this is

the best volume of Messrs Jack's series."
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KUNSTBERICHTEN correspondenten

TENTOONSTELLINGEN
DEN HAAG :-:

lENTOONSTELLING PUL-

CHRI STUDIO J* Walter

Vaes, de schilder van bloem-

stukken en portretten, komt

met beide uit op deze ten-

toonstelling. Loyaal heb-

ben de Haagsche schilders beni de eereplaats

aan Pulchri's wanden ingeruinid. De hang-

comniissie van Pulchri neemt gewoonlijk

een breed standpunt in. Aan naijver en

wangunst denkt men er weinig. Zoo is dan

hier de banneling gehangen met zijn schit-

terend geschilderd vrouwenportret. Verderop

vindt men zijn bloemen. Het portret stelt een

peinzende, beeldschoone vrouw voor, dwars

voor een raam zittend en het hoofd afgewend

naar buiten turend. Veel dieps roept het

gladde, gave vrouwengelaat niet op. Belang-

wekkend is het portret om de raeesterlijke

wijze, waarop de japon bijv. is geschilderd.

Doch elk deel van het doek, de achtergrond,

zoowel als de handen zijn triomfen van

schilderkunst. Haverman's mannenportret,

kloeker van bouw, heeft minder gelukkige

gedeelten. De wollige baard, de gelige gelaats-

kleur, die een stofuitdrukking schept, alsof

men met hout te maken heeft, bederven het

voluit goede van het portret. Suze Bisschop-

Robertson exposeert hier haarschoone: Oude

huizen Dirk Schafer laat een kleurig, levendig

bloemstuk zien. Van Meegeren, een zuivere

jonge opmerker, komt met zijn blond schilderij

:

Schapen. Mension wil trachten onzen Van

Hoytema te vervangen met zijn door veel

studies gesteunde: Beren. Kramer komt met

een juweellje: Winter. Van der Maarel toont

een stilleven met meloen met knappe quali-

teiten, al wijkt nimmer uit zijn palet, het

wassig-verstijfde, het fondantachtige van som-

mige kleuren. Jonkvrouw Marie de Jonge

heeft teedere stillevens geschilderd. Thans

komt ze met een van beteekenis aandragen.

Th. van Duyl-Schwartze gaat voort haar

modellen van den onaangenaamsten kant te

toonen. De tentoongestelde, die in werkelijk-

heid over een vriendelijk gelaat waarschijnlijk

beschikt, lijkt hier wel een salon-meflsto.

HOSIERS EN POL DOM IN HOLLANDO-

BELGE a^ HoUando-Belge heet de kunst-

handel, sinds een paar jaar in een ruime

woning in 'tNoordeinde gehuisvest. De sa'men-

koppeling van de nanien der beide broeder-

volken duidt aan, dat Hollandsche en Belgische

kunst hier in gelijke male zijn bijeengebracht-

De leider van dezen kunsthandel, de heer

De Graeff, ijvert voor de beste Hollandsche

kunst, van Breitner en Toorop, van De Zwart en

Kever is hij een vereerder. Hoogstaand werk

vindt men hier van de Hollanders. Van de

Belgen hindert ons het luidruchtige werk van

Hynckes, die hier vrij onlhaal vindt en zoo

wel eens van raeerdere Belgen. Bosiers en

Pol Dom stellen er thans hun werk ten toon.

Met etswerk van Vaes, onlangs hier te zien

geweest, vormt beider werk een eenigszins

vertegenwoordigend beeld van het jonge Bel-

15
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gische kunstenaarsslreven. Van Wielhaze zict

men dan ook nog al eens wat en van den veel

nieer bezonken Gilsoul, wicns palet minder

op een Belgische, meer op de HoUandsche

school Is gestemd.

Pol Dom laat portretten zien, besteld werk,

hard van kleur en vangcdwongengroepeering;

verrassend knap is dan plotseling het vrou-

wenfiguurtje in een interieur. Het portret is

dat van s schilders vrouw. telkens boeit ook

't portret van een klein raeisje, des schilders

dochterlje. NVaar de schilder zelf uit zijn

motieven kiezen kan, is hij op zijn best. Zoo

is het met de bloemstukken en stillevens.

Hier groepeert en ordent hij zelf. Een flesch

met chrj-santhen, in een spiegel weerkaatst, is

een stilleven even zuiver van kleur als stellig

van vorm. In een juisten afstand op 't doek

gebracht geeft het in zijn harmonic en rust,

vrede aan "t oog. Voor het te drukke, te vele

moet Pol Dom als zoovele Belgen waken. En

als zoovele Helgen heefl Pol Dom een neiging

voor sterke, niet altijd verantwoorde kleur.

In het stilleven met de chrysantlien, in een

snceuwgezicht, brcngt hij het tot stemmings-

uilbeelding. Zoo zelden komt een Heigisch

kunstenaar hiertoe. Doch wanneer hij zich

crop toelegt, is de uitkomst bij de aanwc-

zige begaafdheid van dezen schilder dubbel

loonend.

Bosiers is meermalen rommelig in zijn

olievcrfdoeken. De schilder is verkleefd aan

oude muren, verraolmde deuren en luiken

en spichtig onkruid, dat tusschen eeuwenoude

steenen wast. Van dit gegeven heefl hij lets

eigens verteld. Men zou het in eenvoudiger

voordracht wenschen. Doch moderne exube-

rantie is ook al in dit palet. Af en toe niet-

temin is hem een simpel gegeven genoeg om
er de poezie van het oude, het afgeleefde in

te brengen.

ALBERTINE DE HAAS.

KUNSTVEILINGEN
LONDEN :-:

ij Christie's te Londen kwam
op 14 December 1.1. het

rjf-'-tTV^^Ai o<^deelte der verzameling

^IRk^^^B ^" ^^^irfa^ Murray onder

den hanier, dat niet ver-

kocht was op een veiling

die in Juni 1914 te Parijs was gehouden.

Twee stukken leverden voor ons meer dan

gewoon belang op; het eerste is no. 69 ,.a

soldier" door Rembrandt, in ovaal, een

man met ijzeren halsberg, ketting en ge-

pluimde baret: dit stuk werd reeds in dit

tijdschrift vermeld door Dr. Hofstede de

Groot (December 1912, p. 177); het werd loe-

gewezen voor 7000 guineas aan de firma

Agnew tc Londen; het tweede, no. 82, het

Portret ran Lucas Vorsterman door A. van

Dyck. Dit portret was tot nu toe in de vak-

literatuur slechts bekend uit de gravure van

Lucas Vorsterman Junior; waar het vandaan

is gekomen, voor het in de verzameling

Fairfax-Murray belandde, vermocht ik niet

te ontdekken; evenwel kan, hoewel de schil-

dering eenigszins geleden heeft, de attributie

niet in twijfcl getrokken worden; het moet

omstrceks 1C31 zijn geschildcrd. Het werd

tegen 3550 guineas gekocht door den Hcer

M. K. Gudenian, een Londensch handelaar

in kunstvoorwerpen. Een aan Adr. IJsen-

brandt toegeschreven trijitiek (no. 50) ging

voor 2700 guineas over in lict bezit van den

Heer Willis, B.

^^
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klgiscur modkhnk
kunstkiuxg „open
WEGEN' iAHCHITP:C-

TUUR, BEELDHOUW- EN
SCHII.DERKUNST, LET-

TERKUNDE, MUZIEK, en

aanverwante kunslen: Stedenbouw; Tuin-

kunst: Toegepaste Beeklhouw- en Schildcr-

kunst; de Kunst van den Ingenieur; Gebruiks-

kiinsten: sierkunst, meubclkunst en kunst-

nijverheid : Gratische kunsten : de tcekenkunsl,

de prent, het boek, de illustralie, de reclame:

Tooneeldecoratie ; de Mode) Voorloopig Secre-

lariaat: Reguliersgraclit 16, Amsterdam. ^*'.

Het is een verblijdcnd bewrjs voor de levens-

kracht van onze kunst, dat zij, met geweld

uit den vaderlandschen grond weggerukt.

overal in het buitenland wortel schiet en

herop gaat bloeien, zonder iets van haar

eigen karakter in te boeten. Van die levens-

kracht mocht dit tijdschrift lijdens deze

donkere oorlogsjaren overigens luide getui-

gen. Dat ondanks de ellcnde der ballingschap

hooger genoemde vereeniging te Amsterdam

werd opgericht, is een feil dat we hier dan

ook met vreugde vermelden ; wij wenschen

haar een lang en vruchtbaar bestaan toe.

Wat wil deze Kunstkring? Dit wordt uit-

cengezet in een van November 1917 gedag-

teekend manifest, iiitgaandc van de Heeren

W. Paerels en G. de Smet, kunstschilders:

H. Hoste, J. Pauw en L. van der Swaelmen,

architecten; J. Vcrmeire, beeldhouwer: en

A. de Ridder, letterkundige. Demodernekunst-

uitingen, meenen de oprichters, genieten in

Belgie nict den gewensciiten bijval en onder-

steuning. „Deze miskenning spruit hoofd-

..zakclijk uit het feit dat onze landgenooten

..mecstal van nioderne kunst nicts anders

„wetcn dan lietgene zij van de felste tcgen-

nStanders ervan te hooren krijgen.

„Een tweede overweging die de hieronder-

„genoeniden heeft vereenigd is deze: het is

.,hoog tijd dat er ten onzent een ernstige

„poging gedaan wordt om dc verscliillende

„beeldcnde kunstenaars opnieuw in nader

„verband met clkaar te brengen. Wat zou

,,samenwerking tusschen bouw-, schildcr- en

„beeldliouwkunstenaars al goede vruchten

„opleverenl" . .

.

De kring zou, onder de leuze ,,Streven en

strijd voor moderne kunst", zijn doel na-

streven door het houden van tentoonslellingen,

lezingen, muzickuitvoeringen : door het vcr-

zamelen van een ^archicf en het instellen

van cursussen van moderne kunst. De wer-

king van den kring zou zicli, van Rrussel uit,

over de provinciesteden uitstrekken.

Voorloopig is deze wcrkzaamheid dus eene

voorbereidende, en pas na de bevrijding van

het vaderland zou het hooger aangeduide

programma tot voile uitvocring kunnen

komen.

Wij veroorloven ons enkele opmerkingcn.

Vooreerst: welke beteekenis wordt hier aan

het veel-misbruikte woord ..modern" gege-

ven? Een kunstkring is noodzakelijkerwijze

modern: dooden richten geen vereenigingen

op. Bedoeld wordt dus: een kunstkring met

vooruilstrevende neigingen, wars van sleur

en slenter. Uitstekend! — zoo lang deze op-

vatting breed en onbekrompen blijf't, en geen

beperkende beteekenis aan het woord ,, mo-

dern" gehecht wordt, waardoor slechts een

der stroomingen of richtingen in de heden-

daagsche kunst zou erkend en gehuldigd

worden. Maar de naam door de vereeniging

zclf gekozen mogen wij ongetwijfeld beschou

wen als een waarborg, dat inderdaad ^open

wegen ' zullen bewandeld worden.

Vervolgens klinkt ons de bewcring, dat dc

..moderne" kunst in Belgit- te zeer wordt mis-

kend, en het publiek daaromtrent te eenzijdig

wordt ingclicht, wel wat boud. Vergeet men

dan, wat sedert zoowat dertig jaar werd ge-

daan door vereenigingen als L'Essor, Les XX,

La Libre Esthelique, Kunst van Heden, door

tijdschriften als La Jeiine Belgique en Van Xu
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eu SIrciks, ja ook /.elfs door do officieelc

Maatschappijcn voor Schoone Kunsten, die

zich, althans te Brussel en te Gent, volstrekt

niet vijandig tegenover de jongere en jongste

elementen hebben betoond"? Zelfs van staats-

wege ontbrak het den jongeren, dank aan

het intelligent beheer der afdeeling Schoone

Kunsten. geenszins aan waardeering en steun.

Wij meenden dat, gedurende het laatste

kwart eeuw, Belgie juist een dcr landen is

geweest, waar de nieuwe kunststroomingen

het gemakkelijkst ingang en weerklank von-

den, en vanwaar uit zoowel op het gebied

van bouw- en sierkunst als van schilder- en

beeldhouwkunst een Europeeschen invloed

is uitgegaan ; het weze voldoende, oni, in dit

verband, namen te noemen als Henry van de

Velde, Victor Horta, Georges Lemnien.

Dat er meer — veel nicer — kan gedaan

worden — dat een groot deel van ons publiek

nog bedroevend achterlijk is, wij kunnen het

helaas niet betwisten: maar daarbij past in

de eerste plaats erkenning van hetgeen door

onze voorgangers, onder zooveel te moeilijker

omstandiglieden, werd tot stand gebracht. —
Een laatste kantteekening; de nieuwe kunst-

kring wil ook aan -theoretische propaganda"

doen, en een „archief' voor nioderne kunst

verzamelen. Ik ben wat huiverig voor die

theoretische propaganda en voor dat archief.

Acta, non verba is voor artisten een gulden

stelregel, en de nicest overtuigende argumen-

ten, die zij voor liunne denkbeelden kunnen

aanvoeren, blijven hunne werken. Waarmee

ik een kunstenaar geenszins het recht tot

theoretiseeren wil ontzeggen: alle meesters

der renaissance hebben dit gedaan. Laat zc

't doen, wanneer ze er, onweerstaanbaar, den

aandrang toe gevoelen: maar lok het niet uit,

organiseer hun geschrijf of geredetwisl zoo

niin mogelijk, of gij kweekt pedanten, nia;ir

geen kunstcnaars.

En dan dat .archicr ! Ih'crlijk vooi dc khul-

dcraars. die uit de twecdc of dcrdc h:in<l i%nsor.

Van Gogii of Gaugin willen navolgen — om
van luturistischc en anderc kwasten tczwijgen.

Wat kunnen zij daar onvcrwachte bronnen

van inspiratie vindeni En dan wordt iedcr

..modern" kunstwerk cr ongetwijfcld vcreerd

met een decimaal index-cijfcr systeem Inslilut

international de Bibliographie) en op fiches

gerangschikt. Ge kunt alles dadelijk vinden:

bij voorbeeld: Stillevens: — met Vruchten:

— MET Appelex: — met een appel; met een

appel en een citroen: met een appel en twee

citroenen, etc. Voor iedere categoric een num-

mer en een vakje. .\ls dan de moderne kunst

in Belgie nog niet bloeien wil ! . . . Voor alle

zekerheid wil de Kring daarnaast .cursussen

in moderne kunst' inrichten. En wij, die

meenden dat , moderne kunst" alleen door

zelfonderricht te leeren viel, dat alle profes-

soraal onderwijs uit den booze was I Daar

wil me die moderne Kunstkring den weg uit,

die regelrecht naar de zoozeer verafschuwde

Academic voerti . .

.

Mijn begrijpe ons niet verkeerd: niet uit

vitzucht of om loffelijke voornemens te ont-

moedigen schrijven wij deze aanmerkingen

neer. Voor de oprichters en hun ])lan ge-

voelen we enkel sympathie. Maar we meenen

dat — ook in de ballingschap — kritiek noo-

dig is, wanneer die vruchtbaar kan zijn, of

enkel maar tot rijperc bezinning kan voeren.

Het wil ons voorkomen, dat de jonge ver-

eeniging te veel hooi op den vork wil nemen.

En ook schijnt zc ons een neiging te ver-

toonen tot dogmatisecren, systematiseeren,

reglementceren, wclke op dit gebied mis-

plaatst is, en op den duur niet leiden zou

tot een levende, gistendc kunstbeweging, maar

tot een allertreurigste paperasserij.

Vergissen we ons? Des te beter! In alle

geval. nu ons dit van het hart is, kunnen wij

den niiuwcn kriiifj cin des te hartelijker

welkoni tocroepcn, en den wensch uitsprcken

hem — hoe eer hoe lieverl — in liet vrije

land aan het wcrk te zien. P. B.

•4^%^
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ABRAHAM VAN BEYEREN

\\ni:er men het Nederlandsclic slilleven in de 17e

oeuw wil leeien kenncii. is hot gewenschl, dat

we een duidelijk beeld voor ons hebben van

onkele der belangrijkste stillcvenschilders. Onder

hen neemt Van Beyeren een voorname plaats in,

zooals we zullen zien. In de laatste dertig jaren

vooial zijn er allerlei bijzonderheden over zijn

leven aan den dag gekonien, ook heeft men wel eens in een kort

overzicht zijne onlwikkeling geschetst(*) of zich met een enkel schilderij

wat uitvoeriger beziggehouden, doch een dnidelijk en zoo volledig

mogelijk beeld van Van Beyeren's persoonlijkheid te geven, lag niet

in de bedoeling van deze voorafgaande besprekingen. Toch waren deze

opsommingen en het korte overzicht van grooten sleun bij de volgende

studie, waarin ik getracht heb tot een vollediger begrip van Van

Beyeren's persoonlijkheid te komen.

Bij het onderzoek naar de ontwikkeling van Van Beyeren's knnst

en dus het in chronologische volgorde zetten van zijn werk, zijn we
vooral aangewezen op den slijl der schilderijen, daar er slcchts enkele

gedaleerde werken bekend zijn. Ook sommige gebenrlenissen nil Van

Beyeren's leven bleken voor ons doel van gewicht te zijn. Eerst wanneer

we de ontwikkeling van Van Beyeren's kunst op deze wijze nauwkeurig

gevolgd hebben, zullen we dezen schilder goed hebben begrepen en

kunnen we daarna zijne algemeene eigenschappen bespreken, uit het

voorgaande onze gevolgtrekkingen makend.

Uit den eersten tijd van het leven van den schilder welen we

weinig: in 1620 of wellicht 1621 werd hij ^e 's-(iravenhage geboren, in

1638 vindt men hem te Leiden en twee jaar daarna weer in zijn

geboortestad, waar hij lid was van het schildersgilde en een tijdlang

bleef wonen. Tot de enkele schilderijen, die men om den stijl en het

(') Door W. Bode.

Onze Klnst, Deel XX.XUI, Mci l'.)18.
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groote formaat voor werk uit Van Beycrcn's cersfen tijd moet hoiulen,

hehoort in de eerstc plaats hot slilleven in dc coUcctie Oiincs van

Nijenrode ('). Dit schilderij nioet, te oordeclcii luuir dc klcur en de

compositie, tusschen KUO en 1655 door Van Beycrcn geschilderd zijn.

De voorslelling bestaat grootendecls nil een menigle kleurige en poni-

peuse voorwerpen, zooals een pauw met uitgespreiden staart, een

kreeft, groole meloenen, verder koelvaten, artisjokken, asperges, koni-

kommers en koolen. De kleuren zijn sprekend, de indruk, die het

geheel op ons niaakt, is zelfs niin of meer bont te noemen. Behalve

het levehdige coloriet valt ook het drukke in de compositie op; het

zijn twee eigenscliappen, die men vooral aanlrel't in de Vlaamsclie

schilderkunst.

In de 15de en IGde eeuw reeds maakten beide eigenschappen het

voornaamste verscliil uit tussclicn een Vhiamsch en een Hollandsch

schilderij — zoo bijv. onderscheidt men aan de levendige kleuren en

het iet of wat drukke van de compositie het werk van den Vlaamschen

Joachim Bueckelaer van dat van den Hollander Pieter Aertsen. Het

lijkt wel of aan het einde der 16e eeuw en daaropvolgende jaren het

onderscheid scherper wordt tusschen beide kunsten. In de eersle helft

der 17e eeuw zien we dan, hoe tal van Vlaamsclie schilders het voor-

beeld werden voor de Hollandsche van dien lijd. Deze laatste waren

in de gelegenheid de kunst der Vlamingen van nabij te bezien, omdat

vele van hen wegens politieke en godsdienstige redenen genoodzaakt

waren in de noordelijke gewesten te gaan wonen ; ook riepen de

stadhouders Frederik Hendrik en Willem II sommige van hen naar

hun hof. De meesle van degenen, die een tijdlang in Holland werkten,

behoorden tot de omgeving van Rubens; met hen werkten Hollanders.

Zoo kwam men in Holland met een groep schilders in aanraking,

waaronder ook voortreffelijke stillevenschilders waren, zooals Snijders,

Fiji, Boel, Jordaens en bloemschilders als D. Seghers.

Tot degenen, die den invloed van deze Vlaamsche omgeving onder-

gingen, hehoort ook Van Beyeren. Het hierboven genoemde schilderij

van Van Beyeren in de coUectie Nijenrode toont sterk die verwant-

schap. Ze blijkt vooral duidelijk in de wijze, waarop dc visschcn

geschilderd zijn; deze met hun wijd-open bekken en gckromde slaarlcn

doen denken aan die op Snijders" vischslukken, de grijze kleur der

vogels op Van Beyerens schilderij hciinncit aan I'ijt s palet.

Van sommige vischslillcvciis mag men ook aannemcn dat ze uit

(') Afb. Oudc schiklcrkunst in Xedeihind, II, n ". 30.

lU
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Van Beyerens eorslcn tijd zijn, o. a. die in de nnisea van Brussel en
Dresden, die in de collcciies De Sluers le 's-(iravenhage en Nemes tc

Buda-Peslh. Allereeisl al om een iiiteriijke reden : nameliji< oni hel
landschap op den

achtergrond. De
schilder heeft op

deze werken nog

niet zijn geheele

aandacht op de

leveniooze voor-

werpen gcconcen-

treerd, onze aan-

dacht wordt ge-

deeltelijk van hel

slilleven afgeleid

door de sterke ver-

lichting en het le

veel aan details

van het landschap

op den achter-

grond. Zulk een

schilderij wordt

als het ware in

twee declen ge-

scheiden.diebeide

onze aandacht

vragen. Later heeft

Van Beyeren ook

wel eens zijn ach-

tergronden doen meespreken, o. a. door het aanhrengen van een
raam, maar dan doet hij dat om het stilleven te belichten en
wordt de eenheid van het geheel er juist door bevorderd. Het schil-

deren van landschappen op den achtergrond van stillevens, zooals
we op de schilderijen van Van Beyeren zien, is een wijze van doen,
die aan het volkomen zclfstandig worden van het slilleven nioet

zijn voorafgegaan en daarom eerder in de eersle helfl der 17e dan
in de tweede thuis hoort. Ook schijnt het dat dit in Vlaanderen meer
voorkonit dan in Holland, waar het slilleven het eerst geheel zell-

standig werd. Hier is dus nog Vlaamsche invloed hij Van Beyeren
merkbaar. Een tweede reden om deze vischstillevens lot hel vroege

Afb. 1. — ABRAHAM VAN liEVEREN: Stilleven.

(Pinakotheek, Munchen).
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werk van Van Beyeren te rekcncn is de ovcreenkomsl, die ze tooiicn

met hot schilderij uil de colieclie Onnes van Nijenrodc, door liet bonle

der kleurcn en liet drukke van de composilie, beidc eiifenscliajipcn,

die we als Vlaamsch hebben leeren kennen.

In 1653 — toen hij dus 30 jaar was — schilderde Van Beyeren hel

slilleven, dat zich tbans in de Pinacolheek in Miinclien bevindl (alb. 1).

Het heeft nog veel van het werk uit de vorige periode door iiel land-

schap op den achtergrond, door de sprekende kleuren en bet groote

formaat. Het voorkomen van een landschap op dvn acbtergrond en

vooral de sprekende kleuren, schrijven we aan Vlaamschen invloed

toe; bet gordijn met de zuilen op den acbtergrond, zooals we dat op

het Miincbenscbe scbilderij zien, is bovendien een lypiscb Vlaamscb-

Italiaanscb element. Het stilleven zelf berinnert ons al dadelijk aan

de slillevens van De Heem (afb. 2). Het met slof bekleedc kistje,

evenals het met franje versierde lafelkleed, vindt men berhaaldelijk

hij den laatste, ook de compositie toont bij beide schilders groote

overeenkomst, want evenals l)ij De Heem is ook bij Van Beyeren de

opstelling pyramidaal en het geheel heeft met dat van De Heem de

gemakkelijke voordracht gemeen. Naast deze punten van overeenkomst

zijn er echter ook groote verscbillen in de wijze, waarop een stilleven

van De Heem en bet schilderij van Van Beyeren gemaakt is. Het een

is het werk van een Hollander, die den Vlaamschen invloed geheel

onderging, terwijl het andere de kenmerken draagt van door een

volkomen Hollandsch schilder te zijn uitgevoerd. Het stilleven te

Miinchen namelijk maakt in de eerste plaats een veel rustiger indruk

op ons dan een stilleven van De Heem; de kleuren zijn wel helder,

doch minder bont als bij De Heem; de composilie is ook minder druk,

doordat de meeste voorwerpen in vertikale of horizontale richting

naast elkaar staan, terwijl De Heem juist gaarne de voorwerpen in

onderling verschillende richtingen plaatst; nog een punt van verscbil

is de geslotenheid der geheele compositie bij Van Beyeren, tegenover

de groepen van voorwerpen afgewisseld met open ruimten bij De Heem.

Het werk van den eerste is ook veel minder decoralief, daarentegen

werkt hij nicer met licht en schaduw dan de ander. Een goed punt

ter vergelijking bicden de voorwerpen aan, welke door beide schilders

meermalen gcschilderd zijn, bijv. een druiventros ('). Van Beyeren weet

voorlreffelijk hel bijeenhooren der vruchten uil te drukkcn, het is een

werkelijke tros; een tros duiven door De Heem geschilderd is losser,

() Afb. 1, 2 en c.
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Afb. 2. — J. I). DE HEEM: Stillevcn.

(Mauritshuis, 's-Gravenliage).

beslaat uit een menigte groole druiven met klcinere er lusscheii in.

Het werk van den Hollander is zooals we reeds zeidcn, rustiger, het

mist echter de grootschere voordracht, het levensvolle-overdadige zou
ik willen zeggen, dat de Vlaanisch-Hollandsche kunst van De Heeni
kennierkt.

Het schilderij van Van Beyeren, waarvan hier aldoor sprake was,

toont ons, dat de schilder in het begin der vijftiger jaren een veel

persoonlijker kijk op de wereld had gekregen. Men zou kunnen spreken
doelende op dat stilleven, van een rijk stilleven. Allereerst wat de
voorwerpen zelf betreft, ze zijn bijzonder fraai bewerkt, de naiitilus-

schelp is met buitengewone zorg gemonteerd, de bokalen zijn fijn

geslepen, de versiering van liet horloge is rijk, het kleed is met franje

versieixl, het kislje met stof bespannen, het Venetiaansclie glas heeft

elegante vormen. Tegenover een stilleven van Heda, bestaande uit

eenvoudige voorwerpen, komt het rijke van Van Beyeren's stilleven

sterk uit. Ten tweede kan men het stilleven van Van Beyeren rijk

noenien om de uitvoering. Over het rustige der compositie en de

warme, voile kleuren spraken we reeds; hetgeen tevens een rijke

indruk maakt, is het glinsteren en schitteren van het licht op de voor-
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werpen; deze verliclile plaatsen vornien soms gehecle randcn van

licht, een ander niaal woiden ze door rijen lichteiide stippcls wcci-

gegevcn.

Zooals we zaseii, is Van Ik'veren reeds vroeg begonnen zich toe

te leggeii op Iiet scliilderen van visclislillevens. OnwaarschijnlijU is

het niel, dal zijii verwanlschap met Picter de Puller — in 1047 was
Van Beyeren de zwager geworden van den 20-jaar ouderen viscii-

schilder — er hem toe bracht dit onderwerp le gaan schilderen, terwijl

het wonen in een plaats dicht bij de zee hem in slaat stelde zich

gemakkelijk het noodige materiaal te verschaflen. Van Beyeren hceft

tal van vischslillevens gemaakl, waar we allijd weer een ton, emmer
of mand met zeevisch en moolen zahii op zien. \\'onderlijk hard als

het ware plotseling gestolten is liet vleesch van schollen en schel-

visschen, voortrefTelijk is het licht op de oppervhikte der ongelijke

doorsnede weergegeven, terwijl een helder rood van vinnen of van een

moot zalm het geheel verlevendigt. Men onderscheidt twee groepen

van slillevens van elkaar afwijkend wat belreft de compositie, de

manier van schilderen en het formaat. Op de eene groep, waartoe het

stilleven in het Berlijnsche Museum behoort, nemen de voorwerpen

slechls een klein deel der ruimte in, maar ook de kleurschakeeringen

en sommige schaduwpartijen zijn, te oordeelen naar de afbeelding en

beschrijving, minder gevoelig weergegeven dan bij de tweede groep van

die slillevens, waartoe behooren o. a. die in de musea te Amsterdam, te

's-Gravenhage in het Mauritshuis (afb. 3), te Rotterdam, in het Sledelijk

Museum te "s-Gravenhage en in het Museum te Brussel. We hebben

meen ik, daarom hier le doen met vroege en later geschilderde stii-

levens. Bovendien het feit, dat het Berlijnsche schilderij, dat 1655

gedateerd is, een groole afmeting heeft. terwijl twee andere visch-

slillevens, die te Gent en te Aken uit het jaar 1666 klein van formaat zijn,

zooals ook al de schilderijen der tweede groep; dat feit doet mij ver-

moeden, dal Van Beyeren ook tusschcn 1660 en 1670 ongeveer deze

kleine niel gedaleerde slillevens heeft geschilderd.

De compositie van deze latere slillevens weet Van Beyeren onder-

ling voortdurend le varieeren, dan eens vorml zij een driehoek, waarvan

het hoogsle punt in het midden ligl, dan eens ligl dal punt in een der

hoeken. Ken compositie, waarvan het hoogsle punt in een der hoeken

ligt, trell men in de schilderkunsl meermalen juist bij slillevens aan;

gewoonlijk heeft men dan te doen met de eene helft van een paar bij

elkaar behoorende schilderijen, waarvan dan bij het tweede het hoogle-

])unt in een lioek ligl. die tegenovergesleld is aan die van liel andere
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schilderij. Ook in dc l)ronnen is van ziilke ptMulanls Iclkcns sprake.

Hoewel we, wat Van Beyeren betrel't, gccn bewijzen iiehben gcvonden

voor een dergelijk geval is or niets dat doet veronderstcllen, dat we
hier met eene uitzondeiing te doen hebben. Behalve dcze verschillcn

in de composilie van

zijn stillevens, zijn er

ook kleinere, bijv. in

de wijze, waarop een

servet gedrapcerd is.

Uit denzelfden tijd

als de hierbovcn be-

sproken werken moe-

ten de bloemstukken

van Van Beyeren in

het Manritshuis te

's-Gravenhage (afb. 4)

en in het Rijksmu-

seum te Amsterdam
zijn. Te oordeelen

naar bun kleur en de

schikking der bloe-

men moeten ze onge-

veer 1660 geschiklerd

zijn, ook komen ze,

wat bun stijl betreft,

het beste met de stil-

levens van Van Beye-

ren uit dien tijd overeen. Op beide schilderijen komen slechfs een gering

aantal verschillende kleuren voor, op het Haagsche is het vooral rose

en wit, op het Amsterdamsche rose, wit en geel. Er valt dus hier een

voorkeur waar te nemen voor een weinig kleurrijk palet, waardoor de

bloemstukken dus meer overeenkomst toonen met het Berlijnsche

vischstilleven van 1655 en vooral met de vischslillevens uit de zesliger

jaren dan met Van Beyerens vroegste stillevens. Niet alleen is het

aantal kleuren gering, maar Van Beyeren gebruikt ook op deze bloem-

stukken fletse kleuren — gewoonlijk om op deze wijze het dunne en

doorzichtige van sommige bloembladen weer te geven. Het schilderen

in weinig schelle, maar juist tamelijk dofle kleuren was lets wat in de

tweede helft der 17de eeuw in de Hollandsche schilderkunst nicer

voorkomt : na bet einde der eeuw werden de kleuren lichler en ten-

Afb. 3. — ABRAHAM VAN BEYEREX: Vischstilleven.

(Mauritshuis, 's-Gravenhage).
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slolle loopt deze onlwikkeling uit op cen zeer I'uhte kli-ursanu'iislclliiig

zooals we op Van Huysums schilderijen zien.

Daar er verder gecn bloemslukken van Van Bcyercn bckend zijn

en beide genoenule nil denzelfden lijd lijken le zijn, nioelen we wat

de schikking betreft. deze bloenuuikers vergeUjken met die van

vroegere en latere scbilders. We zullen dan zien, dal Van Beyeren's

bloemslukken den overgang vornien tusschen die uit de eersle helft

en die uit de tweede helfl der 17de eeuw. De Hollandsche bloem-

schildcrs uit het begin der 17dc eeuw, o. a. Bosschaert, Van der Ast

hadden den invioed ondergaan van Daniel Seghers, den Vlaamselien

bloemschilder uit de omgeving van Rubens. Hun bloemen staan

rechlop, tenzij bet neerbangen speeiaal in bun manier van groeien

lag. In zulk een ruiker staan de bloemen in boogere en lagere rijen,

bet is moeilijk bet verscbil te zien tusschen de bloemen, die vooraan

en die welke achteraan staan, terwijl men bij voorkeur gelijke soorten

van bloemen — het waren in dien tijd meestal zeer kleine bloem-

soorten — bij elkaar plaatst. De scbikking is ecliter tegenover die bij

D. Seghers stijf te noemen, want bij dezen scbilder buigcn zich som-

mige bloemen, zelfs eenigszins wild, over den rand van glas of vaas

been ; er is ook zoo'n strenge afscheiding niet tusschen hooger en

lagerstaande bloemen. Bij D. Seghers bevindt zich meestal een groep

van bloemen vlak boven den hals van glas of vaas; op het Haagsche

scbilderij van Van Beyeren nu treffen we dezelfde eigenaardigheid in de

scbikking aan als bij D. Seghers, maar ze is niet zoo sterk sprekend.

Er is eene bijzondere sierlijkheid en ongedwongenheid in de samen-

stelling van Van Beyeren's ruiker, het staan en neerbangen der bladen

en bloemen is er geheel natuurlijk. sommige buigen zich sierlijk op

zijde, o. a. de zware tulpen op bun betrekkelijk dunne stelen. som-

mige ook buigen zich naar voren, andere staan achter de voorste

verscholen en de belichting wordt bij een dergelijken bloemruiker

van veel gewicht. Van Beyeren's ruikers hebben echter nog niet de

losse scbikking der bloemen uit het einde der 17de eeuw, zooals die

vooral bij Van Huysum, maar ook reeds bij Mignon voorkomt, waar

kleine takjes en dunne aren tusschen de grootere en stijvere bloemen

inslaan, waar geknakte en zich slingerende stelen en omkrullende

bladen een wild bewegen doen ontstaan. De meeste overeenkomst

echter, wat bet losse in de scbikking betreft, toonen Van Beyerens

bloemstukken met die van den Delftschen Van Aelst — Van Beyeren

was in die stad van 1657—Gl, een reden te meer dus om aan het ont-

staan der bloemslukken circa 16(50—65 te denken. Van Aelst was in
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1657 uit Frankrijk en Italie teriiijgekomen, opnicrkelijk is het dat de
losse schikkinij der bloemen veelviildig in Frankrijk voorkomt juist.

Tusschen 1655 en 1670 zijn een reeks van eenvoudige slillevens

met donkeren achter-

grond ontstaan. Tot

deze groep behooren

o. a. de slillevens in

het Mauritsluiis te

"s-Gravenhage, die in

de musea te Lyon en

Miinchen, in coll.

Widener, ook die in

Berlijn in de verza-

meling De Riddcr, in

Weenen en Buda-

Peslh. Op deze scliil-

derijenvindenwedik-

wijls het voor den

schilder karakterisli-

sche brandewijnkom-

melje, hoog broodje

en de zilveren borden

metgeschnlplen rand.

De inventaris bestaat

verder uit voorwer-

pen, die ook op slil-

1eve n s va n ve I e a n d e re

schilders uit dien tijd voorkomen, o. a. bij De Heem en Van Aelst,

het zijn het bord met mes en cilroen, het horloge, de porseleinen kom
met vruchten, zilveren schalen, de roemers en iluitglazen op hooge

kistjes, de oesters en kreeften. Bij Van Beyeren komen echter van al

de opgenoemde voorwerpen slechts enkele op een en hetzelt'de schil-

derij voor, terwijl bij gene dit niet het geval is en men de compositie

niin of meer overladen moet noemen. Deze stillevens toonen ons Van
Beyeren op het hoogste punt van zijn ontwikkeling en komen nader-

hand bij Van Beyeren's eigenschappen uitvoeriger ter sprake, dan zijn

het voornamelijk deze stillevens, waaruil we onze conclusies Irekken.

Afb. 4. — ABRAHAM VAN BEYEREN: Bloemstuk.

(Mauritshuis, 's-Gravenhage).

(Slot volgt). IMA BLOK.
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III. MATTHIJS" LAATSTE JAREX IX DEX HAAG. 1862—1868

I.I liet wandelen door Lausanne had de kunstenaar

nieermalen iets gezien, dat hem trof. Een vlug

gedaan schetsje was genoeg om het vast te houden

en later uit te werken. Hij kwani bij de toen nog

schilderachtige,thans bedorven Escalier du Marche,

die van het terras voert naar het marktplein, en

zag daar huiswaarls keerende kerkgangers. Vooral

een echlpaar, waarvan de moeder een doopeling draagt, boeide hem.

In 1861 maakte hij de heerlijke aquarel, De Doopgang {'). De bruine

en blauwzwarte bogen en pijiers van de trap omlijsten de naar be-

neden gaande personen en tegen die donkere omlijsting komen

heerlijk uit het paarse kleed der vrouw, die haar ouden vader onder-

steunt, het donker bruinroode buis met plaquettes, de witte jas en de

zwartfluweelen broek van den man, die, voor het genoemde paar, naast

zijn vrouw met het in een langen, neerhangenden, witten doek gewikkeld

doopkind, en hun zoonlje staat. Een groep, grootendeels in schaduw

gehuld, stiller nog gehouden door het in 't voile licht staand vrouwfje

met een witten hoofddock en de blanke duiven op den voorgrond.

Tusschen de bogen ziet men rechts in de verte een gedeelte van de

kathedraal. Naast de trap, in de laagte, een pleintje met boomen, een

paar menschen, het beneden-gedeelte van een toren en eenige oude

huisjes. De mengeling van licht en schaduw, de groepeeringder figuren,

het evenwicht in de compositie, de fijne kleuren, getuigen van hooge

kunst. Plechtige stemming spreekt uit het verheven werk.

Mr. P. Verloren van Themaat vcrwierf dezen Doopg'ani?, zond haar

in 1863 naar de tentoonslelling der Sociele Roijalc Beige des Aqiiarellistes

te Brussel, waar zij zoo de aandacht trok. dat Mallhijs word bciioemd

(') AfgebcfUl in (inzc Kiinsl. .\uf<uslu,s 1912.
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tot eerelid der Vereeniging ('). In 1866 lecnde hij de Apres le Bapieme,

zooals zij te Brussel beetle, aan een tentoonstelling te Utrecht, waar

zij Een Zondng le Freiburg werd genoemd, alsof de kostumes daar

thuis konden behooren en de voorsteHing in die op een vlakte gelegen

stad. In 1880, op de veiling der verzameHng Verloren van Tbemaat,

werd de aquarel gekocbt door den vertegenwoordiger der firma Boussod

Valadon & C«e in Den Haag, voor den aldaar wonenden beer H. G. J.

Verstolk Volcker, die baar acbt jaren later leende aan de Marissen-

tentoonstelling in de Goupil-Gallery te Londen, waar zij beette A Chris-

tening in Sivitzerland. In betzelfde jaar maakte Pb. Zilcken naar baar

een ets, welke door Arti et Amicitiae werd bekroond en uitgegeven als

premieplaat, al weer met den verkeerden titel : De Doop ie Freiburg.

De beer J. Volcker, op bet Spijk te Eefde, neef van den beer Verstolk

Volcker, is tbans de gelukkige eigenaar der aquarel.

Nauw verwant aan deze aquarel is bet op papier gescbilderd stukje

in bet Museum-Mesdag, A'er/cf/ang (^). Men zou zeggen dal de jonge man
en de jonge vrouw, bier in borstbeeld wecrgegeven, dezelfde zijn die

met bet doopkind de markttrap afgaan. De man draagt dezelfde witte

jas, betzelfde roodbruin buis met plaquettes, denzelfden boed. Maar

bij is jonger en gaat stil naast bet meisje, dat ook stil voor zicb kijkt.

Hun bonding, bet dicbt tegen elkaar gedrongen samengaan uit wat bun

hart vervult. Achter hen een paar boomen van t bosch waarin zij

wandelden. Links, op den achtergrond in de verte een kerktoren. Gaan

zij daarbeen ? Wij gelooven bet niet, al beeft bet geloof daaraan dit

stukje zijn naam gegeven. Het jonge paar geniet het samenzijn, ernstig,

stil en vroom. De bebandeling strookt met die stemming. De lijnen

zijn wel vast getrokken en de modelleering is wel plastisch, maar sober

is de penseeling, fijn de overgangen van licbt tot schaduw.

Blijkbaar bad de Duitscbe romantiek indruk gemaakt op Mattbijs.

Daarvan getuigt de aquarel Een urijend paar. Een meisje zit achter

een spinnewiel bij een open raam; op bet kozijn beeft zij een band

gelegd. Buiten staat een jonge man, de eene hand op de openstaande

deur, de andere hand op die van het meisje. Beiden zijn bedeesd:

het meisje durft niet opzien naar baar minnaar. Deze zoete, sentimenteele

idylle, verwant aan Richter's kunst, werd door Mr. P. F. L. Verschoor,

in Den Haag, verworven uit de nalatenscbap van Jacob Maris. Minder

juist is de titel Schwarzwalder Vrijerij. De Marissen bezocbten

(') Mededeeling van den heer J. van Loo, secrclaris der Socii'lc Royale Beige des

Aquarellisles.

(') Afgebceld in On:e Kiuisl, Augustus 1012.
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het Schwarzwald niet en de kosluums bchooren daar niet thuis.

Ook (rof Matthijs ecn tafreel, dat hem boeide, en waarvan Iiij een

sludie maakte, welke door het Museum te Dordreclit in Juni li)17

werd verworven. Een studie, tevens de eersle, meesl levendige indruk,

door hem onlvangen en met gelieele overgaaf weergegeven. Aan den
rand links ziet men een gedeclle van een pomp; rechLs een huis met

een bordesje, waarop een kind sfaat, daarvoor achler een hek een

varken ; op den achlergrond huizen en een toren. In het midden voor

wat doode boomen staat een vrouw bij een waschlobbe; aan haar

rechlerzijde, iets voor haar, schijnt een doeshond fe liggen. Links van

haar een paar eenden. Op lijnen hangen lakens te drogen. Deze

Waschdag is vlug gepenseeld met dunne verfstroken, zooalsThijs meest

gebruikt. Een klein stukje, 0.1(5X0.22 groot, maar van een bijzondere

bekoorlijkheid. Thijs verzuimde niet er zijn twee Ms op te zetten met

de witle verf van de lakens.

Den kunsthandelaar L. J. Kruger, van wien het werd gekocht,

dank ik de geschiedenis er van. H. J. van Wisselingh, die na 1855

uit Amsterdam in Den Haag kwam en hier een kunsthandel opende

in het Westeinde, bezat het eenigcn tijd. Daarna werd Dr. A. Pit te

Amsterdam eigenaar, en behield het ongeveer een kwarteeuw. Toen

kwam het in 'tbezit van de tirma C. M. van Gogh, ook te Amsterdam,

en van deze werd het gekocht door den hecr Kruger in Februari 1917.

Het is dus in weinig handen geweest, in geen openbare veilingen en

was dus zoo goed als onbekend.

Thijs verwerkte het sujet op een grooter doek, 0.37'/« X 0.26'/^, dat

hij in 1863 zond naar de op den llden Mei in Den Haag geopende

tentoonsteliing. Hij nocmde het Achierbinirlje, maar het werd weldra

ook Waschdag geheeten. Hij behield, wat gewijzigd, de groep doode,

dunne sfammetjes in het midden, en de vrouw, wat meer gebogen,

aan de waschtobbe. Ook het koord bleef, dat zoo"n stammelje

verbindt met een woning links, maar in plaals van de groote lakens

hangen er nu maar een paar kleine lapjes aan. Het stuk pomp, op

den voorgrond links, bleef en daarheen werden de twee eenden

verplaatst, waarvan de jongen werden geschilderd in het grasveld

rechts van het waschtoestel. Het varken achter "t hek bleef, ook

het meisje op het hordes voor het huis rechts. Men ziet nu dui-

delijk (hit do wasscherij in een hofje van lage huizen plaats heeft.

En bovcn die huizen op eenigcn afstand een aan Lausanne herinne-

rende loreii.

De hccrlijkc klcurcn, de fraaie compositie bezorgden het op
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M. MARIS: Acliterbuurtje.

(Museum, Dordrecht).

de teiitoonslelling, gelijk J. Gram meldl, .ecu uilnciiuMuiL" plaals".
Hoe werd liet door een in dicMi lijd gezaghebbend man als de mis-

lukle schilder T. van Weslhreene begroel? Hij zou Malthijs willen
vragen ^of ooU hij meent, dat men, onderslcld alloos, dal men den
-dollen bril Iiad opgezet. waarmede hij de natuur beidjid. en afstand
Jiad gedaan van het hiertoe gekoesterd vooroordeel dal lioul en steen
„tasl})aarder zijn dan lucht en wolken — de intentie van zijn Achter-
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„biiuiije heeft begrcpeii ? Of men te midden van die veiwjinin.if van

„donkere en liclite strcpen er in zou geslaajid zijn den onderlingen

„afstand der voorwerpen le bepalen? Dat de schilderij spoedig een

„kooper heefl gevonden, bewijst allcen dat ook deze excenlricileil mode
„zou kunnen worden"'. Voor ons heeft deze uitval meest waarde als

getuigenis hoe Matthijs' werk zich onderscheidt van de Hollandsche

kunst uit dien tijd. Jammer voor den kunstkenner, de uifgever van

De Kiinstkroniek dacht anders dan hij. Het F. H. Weissenbrueh een

Hthographie van het schilderij maken en nam die in zijn lijdschrifl

op. Wat zou de heer Van Westhreene nu doen? Hij schrcef: „Het is

„een eenvoudig kijkje in een achterbuurt, opgezet en weergegeven met
„des kunstenaars eigenaardig talent. Zij moge bij den eerslen aanblik

„iets vreemds hebben, op den duur raakt men er in thuis en prijst

„dan zeker het natuurlijk effect, de opmerkelijke vereeniging van poezie

„en realiteit"'. Ba ! meneer Van Westhreene! Matthijs noemde hem
dertig jaren later in een brief aan mij, een „ver\vaande, wijze zoeselbol,

„die ik nooit heb kunnen lijden".

De Regeering had aangekondigd, dat zij een schilderij wilde koopen,

een werk van den eersten rang, aan te wijzen door een jury. Het advies

luidde, dat er geen was, waardig om door het gouvernement te worden
aangekocht. Van zelf spreekt, dat Het Achterbuurtje voor die lui niet

in aanmerking kwam. De heer L. van Walcheren van Wadenoijen,

uit Amersfoort, kocht het voor slechts /'250, en was er zoo ingenomen

mee, dat hij het zond naar de Algemeene Tentoonstelling van Fraaie

Kunsten, te Brussel geopend in Augustus 1863. Op de veiling der ver-

zameling (van den heer Van Walcheren) in November 1875 kocht de

kunslhandelaar H. G. Tersteeg, in Den Haag. het voor fSoO. Toen ging

het naar Engeland, bleef daar eenigen tijd bij den heer Staats Forbes,

den vereerder van Jacob Maris, en werd in 1895 voor/8000 verworven

door den heer J. R. H. Neervoort van de Poll, te Rijsenburg, die het

in 1903 leende aan de tentoonstelling in Londen's Gikienhuis en in 1909

aan Arti's Retrospectieve tentoonstelling. Het beet in zijn verzameling

Waschdag. Zilcken maakte er een ets naar. C. Velh gaf in zijn opstel

ter gedachtenis van Matthijs, dat 1 September 1917 werd opgenomen

in Ei(jen Hoard, aan de reproductie den zonderlingen naam „Tuinlje"".

Ruim twee jaren geleden verkocht de heer Neervoort van de Poll zijn

buitenplaals te Rijssenburg en vertrok naar Zwilserland, na zijn i)rach-

tige verzameling schilderijen in bruikleen te hei)ben gegcven aan het

Rijksmuseum te Amsterdam. Moge die heerlijke schal bchouden blijven

voor ons land !
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Zeer verwant met deze schilderijen is het in 18()I5 gescliildcrd

Sfadsgeziclil. Men ziet er hetzelfde l)ordes met het kind, links hetzeifde

lage iiiiis met liet hooge donkergrijze dak, in het verschiet ecn kerk-

toren met een aan Lausanne herinnerend kasteel. Ook hier is het

waschdag; over de heggen hangt linnengoed te drogen ; zelfs het

vrouwtje bij de pomp is present. Het formaat is anders; niet in de

hoogte, in de breedte. Ue hoofdkleuren zijn wecr diepgroen, roodhruin,

grijs en wit, vereenigd en gewijzigd in een warmgrijzen toon. De
schilder L. Hanedoes kocht het, en nam het mee toen hij terugkeerde

naar zijn geboorteplaats Woudrichem. Daar zag Dr. J. Veth het, en

op zijn aanprijzing werd het door bemiddeling der Amsterdamsche

firnia E. J. van Wisselingh in 1903 voor /" 15.700 gekocht door het

Sledelijk Museum te Amsterdam.

Bijiia had ik vergetcn, een klein, maar keurig schilderijije, de echt-

Duitsche idylle Naar School gaan. Op een heuvel staal rechts een

huisje, dat maar tot de hclft der deur wordt gczien. Het is zomer, en

een jonge vrouw zit op een bank, die tegcn het huisje staat, in de

schaduw, verspreid door een jongen, langs latten geleiden boom. Naast

haar zit haar jongste kind, wat pruilend kijkend naar de moeder, die

voorover buigt en haar oudste spruit, een knaap met een schooltasch

onder den arm, vcrmaant zich goed te gedragen. Straks gaat hij het

pad af, dat links tusschen begroeide hekken omlaag voert naar een

stad met drie kerktorens, badend in zonneschijn. Mevrouw de weduwe
J. E. Crommelin, in Den Haag, bezat van dit stuk een teekening.

Daarnaar werd in 1867 een lithografie gemaakt door F. H. Weissen-

bruch Dz. en toen veranderde Thijs den zomer in herfst.

Mallhijs en Jacob ontvingen voor hun werk nog zoo weinig, dat

zij nagenoeg armoe leden. De Amsterdamsche schilder G. L. Kiers, die

met hen kennis had gemaakt toen hij werkte bij Louis Meijer, vertelde

mij dat hij om dezen tijd hen een bezoek bracht op hun atelier, en zag

hoe Matthijs de laatste steenkoolfjes uit den bak krabde: "t was winter

en erg koud. Weldra moesten zij het atelier boven het koffiehuis Belve-

dere (') verlaten. De ouders hadden in 1863 gehuurd een huisje in het

naar een daar aanwezige kroeg genoemde Slop de Drie Boeren; zij

betrokken er No. 67. Thans heet het slop Warmoezierstraat, en 79

het nummer van hun huisje, dat twee verdiepingen hoog is. Op de

tweede was aan de voorzijde een kamer met drie ramen, waarvan een

boven een langs het huisje loopend gangetje. Dit raam werd later

() Dr. H. E. van Gelder, archivaris van Den Ilaag, deelt mede, dat dit cafe lag op
het Builenhof, en wel waar nu de Bonneterie eindigt.



MATTHUS MARIS

dichl gemetseld. De drie zoons kregen icder ecu raam. Het huisje lag

bijna recht over de poorl van het Hofje van Xieiikoop, den toegang

tot lict Regentenhuis. en het gedeelle van den tain, in ISC)! door

Pulehri Studio geluiurd. Over het niuurlje. dat Pulcliris luin silieidde

van de straat, hadden de broeders een ruim uitziclil; bovendien liadden

zij goed noorderlicht. Later werd dit aniiers: in 1(S8() werden er nog

al hooge huizen gebouwd.

Jacob gaf weldra zijn woonplaals op in het Haagsche Adresboekjc. Of

hij het dadelijk na de verhuizing deed? Een exemplaar van den jaargang

1863/4 kon ik niet vinden. In den jaargang 1864/5 staat: „Maris, J.

kunstschilder, Slop de drie Boeren 67." Het adres der ouders staat er

niet bij, Mallhijs en Willeni worden niet genoemd. Men ziet, Jacob

was wereldwijs, Matthijs daarentegen afkeerig van reclame. De aan-

kondiging van Jacob treft ons te meer, wanneer wij denken aan zijn,

in 1863 geschilderd stukje ^De Marktbezoeksters", dat getuigt hoe hij

stond onder Matthijs" invloed.

De nieuwe omgeving maakte indruk op Matlliijs. Hij gaf zich aan

de werkelijkheid, die hem omringde. De schilder Biommers kwam
dikwijls op zijn atelier, en kreeg van hem een fraaie sludie van den

Lindenboom uit den tuin van het Hofje, zoover die zichtbaar was boven

den muur. Ook de Tuin zelf, prijkend in vollen zomerdos. zonneschijn

schitterend op de boomen, op de tusschen deze glurende en boven

hen uitstekende daken, trof hem. Hij nam een vel papier, waarop hij

vroeger had geschilderd een in de duinen liggenden visscher, en pen-

seelde op den keerkant met forsche vegen in schitterend groen. rood

en bruin den tuin, zooals hij dien zag over den muur. Later kwam dit

stuk in "t bezit van den heer Taco Mesdag, die het in 1892 legateerde

aan het Museum van zijn geboorleplaats Groningen.

Met hetzelfde brio schilderde hij den door de tenloonstelling van

1903 in Londen's Gildenhuis algemeen verniaard geworden Ramskop.

Men vertelt, dat zijn broeder Willem zoo'n kop had gekocht en dien

bracht op het gemeenschappelijk atelier. Matthijs, getroffen door de

fraaie kleur, .schilderde hem Iwee keer, van voren en op zij. Beide

bleven W'illem's eigendom. Zijn wcduwe verkocht de laatste in 1911

op de tenloonstelling der door liaar man nagelatcn werken. Deandere.

verreweg de fraaisle, kocht H. W. Mesdag en sierde diens atelier.

Jacob en Matthijs maaklen dikwijls uilslapjes in den omtrek, en

schetslen wat hen bekoorde. Zoo is er een schilderij van Mallhijs

Onder een nnlcj. sederl 1904 behoorend aan den heer V.. 1). Heich Jr.

te Amsterdam. Het is vol zomer. Om een weide kronkell een beekje.
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Onder een bijna clwars liggeiulen, over 't water uitgestrekten wilg

ligt een schuit, waariii iemand zil le teekeneii. Aan den overkant

der beek een weide met twee paarden. Een boscli sluit den acliter-

grond; de lucht is gedekt,

maar lusschen de wolkjes door ^
vallen zonnestralen, die de

weide, de beek, het voorste

gedeelte der schuit doen glin-

steren van licht.

Hoe gevoelig Matthijs voor

indrukken was, wordt ook be-

wezen door een figuurstuk uit

hetzelfde jaar. De heer F. S. Th.

Delprat iiad in 1859 zijn vijf

kinderen laten fotographeeren,

drie zittend op een bank, een

er voor en een er naast. Daar

hij steeds in correspondenlie

was gebleven met Matthijs,

zond hij dezen een afdruk.

Matthijs werd getrofTen vooral

door den naast debankslaan-

den jongsten zoon Guillaume

David, een beeld van onbe-

zorgde, blijde jeugd, met een

hoepel in de rechter-, een hoe-

pelslok in de Hnkerhand. Hij

ging hem schilderen, veranderde den kraag en de kleur van de broek.

Dit fraaie, in geelbruinen toon gehouden stuk behoorde eenigen tijd

aan den heer J. G. Shepperd, te Scranton. Matthijs schreef den 22sien

Augustus 1905 aan zijn vricnd Gustav Suez:

The next time you see your friend Shepperd, then you must tell him that I painted

the boy with the hoop from a little photograph, not exactly alike, but if the father came

across it he w'd know where I took it from. It was not meant for a portrait, nor to sell,

how it comes in the market, I don't know.

Van den Boy iviih a hoop, die nu is General Manager of the Broker

Hill Mines in Australie, gaf wijlen de heer E. B. Greenshields een foto in

zijn werk: Landscape Painlinij and Modern Dutch Arlisls en The Connois-

seur een in de aflevering van October 1917. Op de tentoonstelling van

Uitgelezen Werkcn, in 1909 gehouden in de French Gallery te Louden,

M. MAKIS : Jongen met den Hoepel.

(Eigendom van den Heer P. Taff, Cincinati, Ohio).
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werd het door ieder Ix'woiulerd. Thaiis l)ehoorl hel dcii heer P. TafT,

in Cincinnati, Ohio.

Een eigenaardigen kijk op Matthijs" kunslcnaarsgevocl krceg de

heer Ed. L. Jacobson. die in 18G2 nil Rotterdam in Den Haag kwam
wonen. Deze iieer

bezat eene verzanie-

lingschilderijen.was

verscheidene jaren

lid geweest van het

bestiiur der Acade-

niie en van de Com-
missie voor iiet

Museum Boymans,

waaraan hij na zijn

vertrek schonk een

kolossaalJachttafreel

van A. Hondius en

een mansportret van

A. Cuijp, welke ver-

ongelukten bij den

brand in 18G4. Hem
bedoelde De Bock als de kunstvriend, van wien hij in zijn boek over

Jacob Maris schreef, dat deze „aan de drie broeders Maris een schil-

„derijtje had besteld, maar daar Matthijs weinig voortgang maakte,

„gaf de liefhebber te kennen, dat er genoeg mooie dingen aan den

„wand hingen, waarvan hij gaarne een zou aanvaarden in phmts van

„het bestelde. Matthijs antwoordde niets, maar bleef stilzwijgend uit

„het atelier naar buiten staren. Nauwelijks was de liefhebber vertrokken,

„of de schilder rukte de bedoelde studien van den wand en vernieligde

„ze". De Bock vindt hierin een bewijs, dat „bij Matthijs het zelfbesef

„zoo hoog ging, dat hij tot weerzin geprikkeld werd, als hij werk van

„zijn hand hoorde prijzen, dat zijn eigen hooge adspiraties onvol-

„daan Iiet"'.

Toch kreeg Jacobson een schilderijljc van Matthijs ; een op papier

geschilderd Voorjaarslandschap. Hard heel't het geregcnd: de vorens

van het geploegde land op den voorgrond staan vol water. Rechts

drijven in de warme avondlucht regcnwolken, die luin schaduw werpen

op dat land, hel verder gelegen grasveld en boerenerl". Links is de

lucht helder, straalt de zon op een groole waterplas, welke schitlert

van licht. Een heerlijk gedichl van voorjaarsweelde! Op de ver-

M. MARIS: De Kenuismakiuy.

(Nalatenschap van Mr. A. L. C. Kleyn, Den Haag^
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kooping van Jacobson s vcMzanicliiig in April 1876 le Parijs weid liel

voor slet'hts 400 franken gekocht door dt'ii Londenschen kunslhan-

delaar Collier, die het weer verkocht aan E. J. van Wisselingh. Lalcr

kwani liel in t Ixv.it van den heer J. H. van Eeghcn te Amsterdam,

M. MAIUS: De Keuuismakiug.

(Eigendom van den Heer Isaac Israels, Deu Ha;ig).

die hel van 1902 lot 1908 leende aan het Sledelijk Museum aldaar.

waar het den minder juisten tile! ,, Riviergezicht" kreeg. De heer Van
Eeghen verkocht het op 11 .luiii 1908 voor /" 10.000 aan den heer

Neervoort van de Poll, te Rijsenburg. Deze gaf liet te genietcn op Arli's

Relrospectieve lentoonstelling van 1909, en schonk het ruim zeven

jaren geleden met zijn geheele verzameling in bruikleen aan het Rijks-

niuseum te Amsterdam.

Heerlijk en voor de geschiedenis van Matthijs" slreven merkwaardig

is de in 1864 voltooide aquarel De kennismaking. Een jonge moeder heeft

haar dochlerlje op den grond gezet. Geknield en met den rechterarm

sleunend op den grond, houdl zij met den anderen arm de tegen haar

leunende kleuler vast, die, bedremmeld, een sprietje biedt aan een

geilje, dat over een hek van takken den kop wendt naar iiet kind.

Naast het hok van dit beestje, ter linkerzij, zijn er nog een paar, en

voor het tweede staat een varken. Op de drie figuren en het gras-

veld valt het licht, zoodat deze slerk uilkomen tegen den uil booin-
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stammen en slruiken bestaanden achlergrond. I)e klcurcn rose, kobalt-

grijs, blauwgroen en bister vormen een heerlijke barnionie van dit

vlug gewasscben intieme tafreel. Jozel" Israels gaf hel een eereplaals

tusscben de overige aquarellen in zijn salon, en aan Isaak Israels dank

ik de bierbij gaande, uitmuntende foto.

Tweemaal bebandelde Maltbijs vervolgens dit tbema in olieverf,

telkens met eenige wijzigingen. Op beide is de dicbtc acbtergrond

der aquarel vervangen door een groep boomen, waardoor en waarlangs

de heldere lucht scbijnt; is achter de moeder de groep boomen gedund

en een door de zon verlichte zandhoop geplaatst, tervviji de weelderige

planten op den voorgrond moesten wijken voor recbtstandig gras, met

behoud van de booge, bladrijke plant acbter bet geitje. Beide scbilde-

rijen zijn op paneel gescbilderd, en ongeveer even groot, 0.14 X 0.18.

Op bet eene, dat IQ'/a centimeter breed is, en tot de verzameling van

den beer E. H. Krone, te Amsterdam, beboort, boudt bet bek van takken

bij bet geitje op. Aandacbt verdienen de recbte, borizonlale lijnen,

gegeven aan de moeder en bet beest.

Slerker nog is dit op bet stuk Met Geitje van den onlangs

overleden beer Mr. A. L. C. Kleyn. te 's-Gravenhage. De rug der moeder

is nog een weinig meer recbtlijnig; de op bet vorig paneeltje nog

gebogen acbterpooten van de geit zijn nu stokken. Hier is bet bek

van takken weer doorgetrokken als op de aquarel, maar in een

dalende lijn. Ontegenzeggelijk beeft de scbilder op de paneeltjes

meer licht aangebracht, ze aantrekkclijker gemaakt voor bet publiek.

Het laatste scbonk bij, misscbien omdat bet tocb geen kooper vond,

aan zijn vriend Frid. Becker. Na diens dood stond de weduwe bet

af aan Pulcbri's veiling in 1895. Daar werd bet voor /"lOTS gekocbt

door de firma E. J. van Wisselingb & Co. Dertien jaren lang ging bet

tot steeds stijgende prijzen van den eenen kunstbandelaar naar den

ander, tot het in 1908 van A. Preyer voor /9000 werd gekocbt door

den beer Kleyn, die mij de hiervoor afgebeelde foto scbonk. Nog altijd

is het stuk in het bezit der familie Kleyn.

Let men op de kleeding der vrouw, dan zal men erkennen, dat

Duitsche invloed bij Matthijs zicb deed gelden, tocn bij deze werken

schiep. Neemt men in aanmerking de borizontale en perpendiculaire

lijnen, welke wij voor 't eerst onfmocten in deze twee schilderijen.

dan rijst de vraag, of het niet oud-Duitsche kunst is gewcest.

Het mystieke van eenige kunstwerken uit dien tijd trok hem aan.

Hij nam een doek ruim driemaal grooter en breeder dan de tot dusver

door hem gebruikte paneeltjes. die voor lu-l vcrhcvcne. dat hem voor

132



MATTHIJS MARIS

den geest zweelde, le geriii"; waren. Het was ceii vrouw, eeii aan hel

aardsche ontlogeii vrouw, dus leelijk, mager, met een gelaat zondei

uildrukking, met slarenden bliU. Ilij klcedde Inuir in t wil, gal' Iiaar

M. MARIS: Stadsgezicht, Avoudstemming.
(Rijksmuseum, Amsterdam).

een witte bruidssluier, in de blokvormige linkerhand een in zachtbruin

leder gebonden keikboek en in de langs het lijf neerhangende rechter-

hand een olijfblaadje. Een sieraad van dezelfde stiile kleur is bevestigd

op den zoom van haar kleed boven de plalle borsl. Een witte ster

zweeft boven haar hoofd. Links achter haar een altaar met kandelaar

en monstrans. De symboliek wordt duidelijk: het is een Kerkbriiid(^),

zooals zij genoemd werd in de aan de breeders Maris gewijde uilgaaf

van The Studio, 1907.

E. J. van Wisselingh deelde mij mede, dat Malthijs dit stuk begon

in het Slop de Drie Boeren 's nachls bij lamplicht. In de stiile uren

dus, waarin men van geestverschijningen kan droomen. Zeker heeft

het stuk geruimen tljd rondgezworven, vaor het in het Museum
Mesdag werd opgenomen, waar het Communiemeisje heet. Jammer
toch. dat het een schets bleef.

Vroeger of later heeft Malthijs nog zoo iets geschilderd. De heer

(') Afgebecld in (>nze KtinsI, Augustus 1912.
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E. B. Grccnsliields mcldde mij, dal de liccr John (i. Johnson, te

Philadelphia, ecn schilderij bezil. The Bride, ..a liUlelikelhc Mesdagone"'.

Dezelfde figiiur als Mesdag's Kerkbruid heel'l Mallhijs ook .ii[L'schelst,

in dezelfde kleeding, op zij gczien, met licht gebogen knie Icunend

tegen hct altaar, waarop een kandelaar staat. Het gelaat is bijiia een

rechte lijn. Deze schets in zwart krijt, licht getoetsl, behoorde tot de

nalatenschap van Jacob Maris, en is thans bij den kunsthandelaar

Biesing in Den Haag.

Naar de driejaarlijksche tentoonslelling, in 18G5 te Amsterdam
gehouden, zond Matthijs twee schilderijen, in den katalogus genoemd

:

Naar de Xaiaiir en Siadsgezicht, Anondstemming. Het tijdschrift De

Kiinsikroniek meldt dat hct eerstgenoemde stuk was eene studie naar

een Scheveningsche vrouw, „met niet veel zorg geschilderd" doch

natuurgetrouw, en de kunstkriticus van Het Handelsblad vond het wel

te schetsmatig, maar getuigcnd van een ,.geestigen aanleg". Ondanks
alle moeite kon ik dit stuk niet vinden. Vermoedclijk hceft Matthijs

zelf het weer vernietigd.

Het Stadsgezicht wevd minder gunstig beoordeeld. De kunstkriticus

van Het Handelsbtad klaagde, dat „in een zaal, waar de uitverkorenen

„zich in helder licht verheugen, een fraaie plaals is ingeruimd aan een

„stadsgezicht van Maris, die de schoone naluur belastert op eene wijze,

„dat men hem wegens hoogverraad de deur had moeten uitstooten."

En de gezaghebbende kunstkenner Westhreene? Hem was het ..onver-

-klaarbaar hoe (deze) kunstenaar met zulk een parti-pris zulk een

„leelijk siadsgezicht heeft kunnen schilderen". Hij gelooft „zelfs niet

„dat de nuchtere waarheid zoo onbehaaglijk kan zijn."

Om dezen tijd schilderde Matthijs een gezicht in Den Haag bij

den Noordwest-buitensingel op een mahoniehouten paneeltje van

gewone grootte. Men ziet rechts de naar achter loopende Afzanderij-

vaarl, links van die vaart een gedeelte van de houtzagerij, die aan

een wegje lag, dat Verboden Toegang werd genoemd naar een bord

met dit opschrift, daar geplaatst ter bescherming van een bloemisterij.

Achter de vaart de Singel met een rei bladlooze boomen, welke het

gezicht op de huizen, die den achtergrond uitmaken, weinig belem-

mereu. Links van deze huizen het roode dak en den schoorstcen van

Goldsmit's labriek van draagbaar licht. De avondlucht is groolendeels

bedekt met grijze wolkeii. Dc dalende zon verlicht hct water van

den Singel, van de Vaart, de houtzagerij. Sommige van elkaar ver-

wijderde gedeelten bracht de schilder dichtcr bijeen ter wille van de

composite en hoe goed doet de sciuiit. die hij /.die in de Vaarl. De
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^avondslcmming"' zit cr gcliccl in. I)c klcuicn zijii slil, dc loon van

het geheel is warm iiiijs.

Of dit l)ckoorlijk talVeel cen kooper vend? Dc arkt'uiing van in-

vloedrijke mannen zal dal wel hebbcn belet. Mistrooslio- kon Mallhijs

zijn werk weer opbc>rgen. Eerst in later jaren werd het gekocht door

den heer J. B. Westerlioudt, die de goede gedachle had om het in

1907 te legateeren aan het Rijksmuseum te Amsterdam.

Die miskenning drukte Mallhijs. Hij zond niels naar de tenloon-

stellingen in 1<S()() en 1867 gehouden in Den Haag en Rollerdam. Zou
zijn werk gnnsliger bejegend worden in het Ijuilenland? Hij zond

twee leekeningen in waterverf naar de in die jaren geliouden tenloon-

stellingen der Belgische Socicle des Aquarellistes. Een aquarel wordl

in den katalogus genoemd Les deux Meres, de andere Fanlaisie. Mal-

lhijs schrcef dal hel laalste voorslelde een meisje met wat bhiderljes,

een paar torenijcs op den achtergrond met wat duifjes. Meer kon ik

er niel van opsporen. In 1866 hield de Maalscliappij Kunstliefde te

Utrecht een tenloonslelling. De heer Verloren van Tlicmaat leende

haar — zooals reeds gemeld is — de teekening Doopgang en de heer

Schmidt Crans zijn Geziclit op Lausanne. Mallhijs ontving van het

bestuur een eerepenning, welke hij kahn in een lade zal hebben

opgeborgen. Onverschillig voor zijn werk was hij echler niel. Toen
F. H. Weissenbruch D.zoon in 1867 een lilhogralie wilde maken naar

zijn Naar school gaan, maaklc hij er verscheidene veranderingen in

voor de lithe werd gedrukt door J. D. Slenerwald.

Behalve de miskenning van zijn werk drukte hem ook het gevoel

dat hij zijn familie lot last was. En dit zoo erg, dat hij naar den heer

Jacobson ging. „Ik vroeg hem — zooals hij mij in 1892 schreef —
„of hij mij niet wat helpen kon. Misschien, zeide ik, in een jaar of

„twee kan ik krijgen wat ik hebben wil. Je hebt talent, zeide hij, je

„kunt zooveel geld maken als je maar will, zet je du>aze ideeen op zij,

„so it has gone on". Wat pijn moet de gevoelige kunslenaar hebben

geleden die hem deed besluiten zoon verzoek te doen, en hoeveel

pijnlijker nog was voor hem de weigeringi

Wij weten dal hij van jongs af bevriend was met de familie Sierig.

Haar ontging zijn somberheid niet. Vroeger een opgewekle. gezellige

prater, was hij nu slil en zwijgend. De jongste zoon, Cornelis, verlelde

mij, dat de familie door een grap wilde beproeven hem aan het praten

te brengen: niemand zou een woord zeggen v6{3r hij begon. Op een

zomeravond kwam hij; de familie zal in den tuin. Allen zwegen. Dat

duurde anderhalf uur. De familie gaf het op.
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Dat l)cgrijpen wij wanneer wij zijn portrct zien op de folo, door

de leden van Piilchri den schilder A. Schelfhoul, naar aanlcidiiie; van

diens tachtigsten verjaardag, den 18den Februari 1867 aangeboden. De

leden zijn cr afgeheeld bij de kegelbaan. Matthijs staat op de eerste

rij, doch ver van de hoofdgroep, naar voren gekeerd, vaslberaden,

maar somber is zijn blik.

Een vrouwelijk lid der familie Goosscns van Eyndlioven had hem
bezocht. Spocdig daarna, den 20sten Mei 1867, schreef hij den hcer

E. Goossens van Eyndhoven:

,Indien u nog eens gelcgenheid hcbt als ze niij niet haast dan moet ze nog eens

aankomen; ik heb nog wel niets af niaar ik kan haar toch een beteren indruk geven.

Ze moet bet mij niet kwalijk nemcn dat ik haar laatst verzocht heb om aan te komen,

ik heb daar verdriet genoeg van gehad dat ik ze zulke leelijke dingen heb laten zien.

Ik kon het niet lielpcn, ik heb verleden jaar een heetje te veel van mijn krachten

gevergd, ik kon dat niet vol hoiiden, het was mij niet mogelijk, ik mocst weder terug,

ik heb iiicls anders zittcn makcii als stccncn Ze hccft er mij toch weder boven op ge-

holpen, dat had ik niet gedacht, ten minste vooreerst niet: nu ga ik allemaal mooie

schilderijcn makcn. Ze hebben van mij mooie schildcrijen willen zien en ik heb ze nog

niet kunnen makcn, de eene illusie verdwijnt voor de andere, ik heb de koude werke-

lijkheid gemaaki en ik heb de waarheid gemaakt. Is er een waarhcid, de koude werke-

lijkheid is ook een waarheid, wat daartusschen lag, was baroque conventie. Ik heb alles

in de kagchel gestopt, zoo als u gezien hebt, ik zit er mijn tijd op te verknoeien; wat

materieel is, is voor mij geen kunst, ik heb ze er nog niet uit kunnen brengen. Dat

kopje, dat u van mij hebt (') is ook een oud studietje, als metier is het mooi. Ik heb het

u gegeven, omdat u mij zoo kwaad aankeek dat ik een leelijk ding op de kcxstbe-

SCHOUWING gegeven heb: dat heb ik niet met opzet gcdaan Xu ga ik mooie schildcrijen

maken. Ik ben cr toch gelukkig weder boven op gekomen. Groet u mevrouw en uw
zoon hartelijk van mij en dan hoop ik eens gauw aan te komen en dan schrijf ik het niet."

Men ziel, hij drijft zelf den spot met de ^.mooie schilderijen",

die hij gaat maken. Hartman, de kastelein van het Zuid-HoUandsch

koffiehuis in Den Haag, kocht kleine paneeltjes van schilders, die

zijn klanten waren, voor tien gulden of nam ze in betaling voor him

vertering. In 1868 vertelde B. J. Blommers: ,.0p een morgen kwam
„Hartman bij mij op mijn atelier in de JufTrouw-Idastraat met een

^paneeltje van Matthijs. Hij vond het leelijk, maar Matthijs had er

„wel drie maanden aan gewerkt, en hij begreep dat hij hierom er wel

„/"25 voor geven moest, doch verzocht mij een ander ervoor in de

„plaats te maken. Ik deed het; Thijs kreeg zijn 25 gulden, en ik zijn

„slukje, kijk, wat een juweellje is dat ScheiK'.ningsch ineisjel Hoe heerlijk

„doet dat fijn profiel, dat donkcr haar tegen H zilveren hoofdijzer, en

.zic die grijze jurk — prachtig geschilderd, niet waar?" Zooals te be-

() Zic II, biz. 87.
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grijpen is. bewaart nicvrouw de weduwc Bloniniers dil juwcelfje Irouw

in haar belangrijke verzamclinii (').

Een tweede Meisjcskopjc, uit dezen fijd, ook in proliel, met ccn

zwart mutsje over hcl achterhoofd, is thans in het bezit der Art-

Association te Montreal.

Van een derde Meisjeskopje vail nieer te vertellen. Het is een por-

tretje van een vriendin van Mattliijs' zusters, Johanna Meijs, maar

een geidealiseerd portret. Thijs liet haar zwart, dik, krulhaar nat maken

tot het sluik langs de wangen viel. Het blozend gelaat, omlijst door

de donkere lokken, de licht gele japon met drie roode knoopjes op

de borst. alles tegen een licht bruin fond, maakten een keurig geheel.

ook door de uitnemende. fijne behandeling. Jull'rouw Meijs trouwde

een ofticicr van het Nederlandsch-Indisch leger, en toen zij in 1877

met haar man naar Oost-Indie vertrok, liet zij het achter bij haar

lamilie, die het verkocht. Zoo kwam het, wel wat beschadigd, in handen

van den heer J. H. Pijnappel, te Scheveningen, en bleef het tot heden

bij zijne weduwe mevrouw E. Pijnappel.

Voor de twee laatstgenoemde Meisjeskopjes ontving Matthijs geen

cent. Voor het Scheoeningsche Meis/e vijfentwintig gulden, omdat hij

er drie maanden aan gewerkt had. Is het niel begrijpelijk dat hij mis-

moedig was?

Op Zondag, 13 September, begon de jaarmarkt ol" kermis te Am-
sterdam, en werd geopend de stedelijke lentoonstelling in het lokaal

der Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. Zoo meldde de

secretaris A. N. Godefrois in De Amslerdamsclie Conrant. Matthijs

zond niets, wetend hoe zijn werk daar zou bejegend worden. Zijn

breeder Jacob bezat nog Matthijs' zelfportret stuurde het en— kreeg

het terug. Het deskundig bestuur vond het te leelijk om het een

plaats te gunnen tusschen de schilderijen, aangenomen van een aantal

zoogenaamde penseelvoerders, die reeds lang totaal vergeten zijn. De

tentoonstelling vond zooveel belangstelling, dat de kommissie haar

driemaal verlengde, en zij eerst op 25 October werd gesloten.

Tegelijk met de tentoonstelling werden allerlei spellen geopend.

De Amsterdamsche Courant had een aan kunst gewijde rubriek. Daarin

werd de loftrompet gestoken over die spellen; o. a. over het Groote

Japansche Drakengezelschap, het „beroemde hondje Lelie"! Van de

tentoonstelling echter geen woord I Bewijs genoeg dat de groote stad

(') In de biografie van den schilder Artz door P. A. Haaxnian .Ir. geschreven in het

derde deel van Het Schildersboek, is weergegeven een dcrgelijk borstbeeldje, in profiel,

waarop staan de twee M's en het jaartal 1868.
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Amsterdam nog te klein was voor echle kunst, cii van zclf spreekl

dat er geen plaats was voor het zelfportret van Mallhijs.

Trouwens in "t gchcele land was het niet anders. Enkele scliil-

ders bewonderden zijn werk, het publiek wilde er niet van welen.

Diep voelde hij dat, en wal kon hij er tegen doeni Zijn moeder,

bekommerd over zijn zwijgen en tobhen. sehreef aan Jacob, die te

Parijs woonde, en deze, dadebjk begrijpend, dat Matthijs een andere

omgeving noodig had. antwoordde: ..Laat iicm hier komen," en hij ging.

P. HAVERKORN VAX RIJSEWIJK.
(Wordl voortgezet).
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BOEKEN EX TUDSCIUUETEN

BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN
PICTURES BY THE OLD MASTKHS IN THE
LIBRARY OF CHRIST CHURCH, OXFORD. *
A BRIEF CATALOGUE WITH HISTORICAL
AND CRITICAL NOTES ON THE PICTURES
IN THE COLLECTION. 1^ BY TANCRED
BORENIUS, Ph. D. « WITH 64 ILLUSTRA-
TIONS. » OXFORD, UNIVERSITY PRESS,

1916. 1^ PRICE: :. SHILLINGS NET. ^
Nadat, cnkele jaren geledcn, cen voorlref-

felijkc catalogus der teekeningen in Christ

Church door C. F. Bell was uitgegevcn, werd

nu ook de schilderijenvcrzamcling dczcr in-

stelling op wetenschappelijkcn grondslag ge-

catalogiseerd. Hot work word opgedragen aan

Dr. Tancred Borenius, die, zooals te ver-

wachten was, zich schitterend van zijne laak

gekweten heeft.

Een korte inleiding zegt hct noodige omtrent

oorsprong en geschiedenis der verzameling,

die hoofdzakelijk in de 18e eeuw gevormd,

in 1765 aan Christ Church gelegateerd werd

en later door andere schenkingen verrijkt.

Dan volgt dc catalogus der schilderijen, ge-

rangschikt volgens scholen en naar chrono-

logische volgorde. Wijdloopige bcschrijvingen

zijn vcrineden ; alle aandacht werd daaren-

tegen gewijd aan de kun.slhistorische betec-

kenis van ieder werk, en daarbij werden

bibliogratische verwijzingen en critische op-

nierkingcn en vergelijkingcn gegeven. Zoo

was het niogelijk oni, binnen een honderdtal

bladzijden van klein formaat, 341 schilderijen

tc catalogiseeren en daarbij een schat van

kostbare gegevens te verzamclen.

Vcrreweg het grootste gedeelte der ver-

zameling bestaat uit Italiaanschc schilderijen

der 16e en 17e eeuw, en heeft dus voor ons

geen rechtslreeks bclang; en onder deze ont-

breken zelfs werken van allercerslen rang,

lerwijl copiei'n en rcplickcn nogal overvloedig

zijn. Nieltemin bevat de verzameling heel

wat merkwaardigs, en het is juist de vcr-

(Itcnste van een catalogus als deze om het

koren van het kaf te scheiden, en aan te

toonen wat, tusschcn het apocriefe in, onzc

voile aandaciit verdicnt.

Oiidcr de werken der NMaamsclic school

valt in (ie ecrstc i)laats W vcrmcldcn hct

temi)era-fragment van Hugo van <ler Goes,

No. 313, dat door .los. Destrec destijds in dit

tijdschrift (.luli 1908) uitvoerig behanddd werd:

Borenius erkcnt hct nog nict volmondig voor

een eigenhandig werk van Hugo. Zccr terecht

is m. i. bij Nos. :il.T— 316, twee portrelten van

onbckenden, omstrecks 1540, gewezen op de

verwantschap met den Sotlen van CIcve. Over

No. 321, Scipio school van Rubens en nauw
vcrwant aan Van Dyck, is ongetwijfcld nog

niet het laatste woord gezegd ; hetzclfdc onder-

werp werd, in varieerende comi)osities her-

haaldelijk behandeld door Van Dyck (teeke-

ningen Louvre en Bremen), door Boej-er-

nians (vcrz. Duitsche Keizcr en Generaal

Bruylant, Brussel) cnz.; het verband tusschen

deze verschillende bewerkingen, evenals de

attributic van het stuk te Oxford zou het

ondcrwerp van een bclangwekkend onderzoek

kunnen zijn. Van No. 323, schets van een soldaat

te paard, door Van Dj'ck, werd in 1915 een

kleine variante aan het Fitzwilliam Museum
te Cambridge gcschonken. De compositie van

No 324, Onlhoofding van een heitige, grauw-

schets door Van Dyck, bestaat een ivrij mid-

delmatigl etsje gcmerkt: W. Paere fecit aqua-

forti A 1638. Ant. van Dyck inventor.

Ik vergenoeg mij met deze vlucbtige op-

merkingen, die ik geheel toevallig in mijne

notas over deze stukken aantrof, en die

misschien anderen van eenig nut kunnen zijn.

Nog cen aanteekening slcchts: Borenius

rangschikt Jan Steven van Calcar. (hier ver-

tegenwoordigd met een copie van het prach-

tige mansportret in den Louvre) onder de

Venetiaansche school Hiervoor heeft hij

natuurlijk een goede reden, aangezien Van

Calcar naar Venetie toog en Tiziano's leer-

ling en navolger werd.

Maar heelemaal zonder jirotest willen wij

den illustrator van de Hnmani Corporis Fa-

brica toch niet lalen anne.xccren; zijn eerslc

o|)leiding ontving hij ongetwijfcld in de Neder-

landcn, en in zijn werk zijn daarvan dc sporen

toch wel onniiskenbaar gebleven. Dit nationa-

lisme houde Dr. Borenius — bij uitstek een

kenncr der Italiaanschc kunst — ons ten

gocde. P. B.
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EENDRACHT VAN HEX LAND )

i: beantwoording van de vraag, hoe een kunst-

werk ontstaat, is iiiet slcchts belangrijk voor de

kiinstgeschiedenis. Ook omtrent de werkiiig van

(.W'n menschelijken geest valt daaruit te leeren,

vooral wanneer wij gegevens verkrijgen, die zich

niet bepalen tot de opzettelijke voorbereiding, als

ontwerpcn, schetsen, krabbels naar de natuur,

maar de onbewuste overeenkomsten opmerken, in de kunst van anderen

of van den meester zelven te vinden.

Er zijn ten alien tijde groolmeesters der kunst geweest, die zich

zelven telkens herhalen, altijd voortbouwend aan enkele scheppingen,

voortdurend zoekend die te volmaken. Anderen, met veelzijdiger

scheppingskracht, verbazen ons onophoudelijk door nieuwen rijkdom

van vinding. Niets is zeker leerrijker dan in deze oogcnschijnlijke

verscheidenheid de eenheid van samenhang te kunnen aanwijzen, die

den onbewusten ondergrond vormt.

Daarbij is het natuurlijk van bet uiterste gewicht, te weten of twee

werken in bewust opzettelijk of in onbewust verband tot elkander staan.

Die vraag in een bepaald belangrijk geval tc onderzoeken is het doel

van dit opstel.

Van de Nachtwacht is geen enkel ontwerp, geen schets van het

geheel of van eenig onderdeel bekend, waaruit niet volgt dat er geen

(') In dit artikel sprcekt Prof. Six mceningen tegen, weike de Heer Schmidt-Degener

in zijne te dczcr plaatse gepubliceerde reeks studies over de Eendracht van het Land en

het Genelisclic Probleem van de Xaehlwacht heeft ontwikkeld.

Wij willen den lezer er ccliter op wijzen, dat deze reeks nog niet afgesloten is, dat

de auteur zijne argumenten nog niet volledig heeft aangevoerd en hij nog niet lieelt

geconcJudeerd. Een eindoordeel over deze kweslie zal dus slechls raogelijk zijn wanneer

deze reeks volledig is versclienen. Aangezien wij vooreerst echter nog niet kunnen voorzien

wanneer zulks het geval zal zijn, meenden wij de publicatie der belangwckkende

opmerkingen van Prof. Six niet te mogen uitstellen. Red.

Onze KiNST, Deel X.X.XIII, .luni l'.)18. 141
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geweest zijn of zell's misschien nog ergens vcrborgen bleven. WY'I zijn

er in de laatste jaren zecr uiteenloopendc wcrken van Rcnibrandt uit

denzelfdcn lijd aangewezcn, die somniigc Irekkcn met dit scluittersluk

genicen hadden en daarondcr is er nauwiijks ccn van nieer beteekenis

dan de EcndraclU van het Land in liel Museum Boynians

De Heer Scbmidt-Degener, die bet jaailal vastslelde eu met lijne

opmerkingsgave de vele punten van overeenkonisl, des le opnierkelijker

bij die verschillende onderwcrpen, aanwees, was er zoo door gelroflen,

dat hij in de schets zeli's een cersle gedachle voor het schullersluk

meende te mogen herkennen. (') Wei kwam hij daar later van terug,

maar zonder bet denkbeeld los le laten dat deze zinnebeeldige voor-

slelling iels met de sehullers moest te niaken hebben en evenals de

Nachtwacht voor de Kloveniersdoelen nioest zijn bestenui. (^)

Eigenlijk zou het ook dan nauwiijks een voor-ontwerp mogen

heeten en zouden dus reeds de merkwaardige onderlinge gelijkenis

van sommige deelcn in beide scliilderijen, liaar voile beteekenis ver-

krijgen voor de onbewuste geesteswerking bij den ontwerper, die

allicht de Nachtwacht een paar jaar voor de Eendracht van het Land

begon en aan beide in 1641 werkte. Toch komt het mij nultig voor aan

te toonen, dat de redenen die de scherpzinnige onderzoeker aanvoert

om de Eendracht van het Land met de schutterijen in verband te

brengen, uiferst zwak zijn, en andere gegevens eer een geheel anderen

kant op wijzen. Ik maak daarbij dankbaar gebruik van verschillende

van zijn opmerkingen over bijzonderheden in het werk.

De verhoudingen zouden volgens hem dezelfde zijn als die van

het doelheerenstuk van Flinck, dat de schoorstecn van dezelfde zaal

versierde. Op schaal ontworpen in elk geval was de schets dan niet.

Een derde van het doelenstuk van 203 X 275 zou 68 X 92 wezen, een

oppervlak groot genoeg voor het ontwerp, dat echler 75 X 101 is. Zelfs

de zonderlinge schaal van 1 op 2.7 die de heer Schmidt-Degener aan-

necmt klopt niet. Daarna berekend zou het doelenstuk 202.5 X 272.7

geworden zijn.

Wat is het geval? De hoogte van beide slukken slaat tot de breedte

ongeueer als 3 : 4, wat bij duizenden schilderijen voorkomt, ik zou wel

haast durven zeggen, na de middeleeuwen, allengs de meest gewone

verhouding wordf.

Het slerksle bewijs voor zijn slelling put de schrijver uit een prent

voorstellende den lochl van de Amsterdamsche schutlers naar ZwoUe

(•) Onze Kunsl XI 1912, biz. 1.

(•) Onze Kunst XV 1916, biz. 28.
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in 1022 en hot onderschrift van Slartcr. Maar het is nauwelijks waar-

schijnlijk fiat deze goed bedoelde ,,mobilisatie'' negentien jaar later

nog iemand tot verlieerlijlving zal liel^l^en uitgelolvt, en waarlijic de

symbolen die er op voorl^omen zijn te algemeen. Zegt niet de Heer

Sclimidt-Degener zeli': „Nijd, Jiistitia, Tweedracht, Eendraclit, Ned.

Leeuw wemelen op de liistoricprcnten tijdens en na liet bestand ont-

slaan.'" Dit is dan oolv zelvcr niet wal de schrijver wil. Het aandeel

dat de burgerij van Amsterdam in de verdediging van bet land

genomen heeft, daaraan daclit hij. Maar de scliutterijen der HoUandscbe

steden ofTerden bun levenvoordevrijbeid toen Amsterdam nogSpaanscb

was en de rol die zij later speelden was zonder beteekenis. Wat de

burgerij van Amsterdam tegen s Lands vijand ondernam geschiedde

ter zee. Rembrandt had, indien hij gewild had, dit zeker kunnen

laten zien.

En gesteld hij had toch voor de schutters gewerkt, die reeds bun

schutter-zijn als landsverdediging gevoelden, getuige de verzen van

Jan Vos op het schutterstuk van Govert Flinck van 1B48:

Hier trekt van Maarseveen d'eerste in de Eeuwigc Vreden

Zoo trok zijn Vader 't eerste in 't Oorlog voor den Staat.

terwijl wij van Jan Jacobsz Huydecoper niet anders weten dan dat

hij reeds in 1580 colonel der Burgerij was.

(Wat hij van Banningh Cocq zegt:

Dit is van Purnierlandt, een van de Hoofl-Pilaren

Daar 't Raadliuis vast op staat, zijn ongelirenkte moedt
Laat zicli niet van liet Y, door woest gewelt, vervaarcn

Een die de Vrvheid mind ontziet geen Hartebloedt.

Zijn trouw verstrekt een Scliildt voor 't Hooft der Watersteeden,

Geen sterker Wallen, dan de Trouw der Overheden.

slaat blijkbaar op den Burgemeester, niet op den Colonel en telt niet

minder al was in 1650 de aanvaller geen buitenlandsch vijand.)

Wat ter wereld zou zelfs dan Rembrandt er toe hebben kunnen

brengen de eerzame schutters als ridders voor te stellen? Toch be-

zwaarlijk dat er in 1672 bereden schutters zouden uittrekken.

De Heer Schmidt-Degener beroept zich op de bereden eerewachten

uit de burgerij, die naast de schutterij, vorsten bij bun inlocht plachten

te begeleiden. Hij heeft zelfs in Van Baerles Medicea Hospes een

beschrijving, in keurig latijn, van bun paarden opgediept, die wondcrlijk

wel op Rembrandt's strijdrossen past. Maar ligt het niet al te veel voor

de hand dat en Barlaeus en Rembrandt hetzelfde ras schilderen, op

een zelfde wijze onderhouden, omdat dit, en geen ander, hier toen

voor rijpaard in gebruik was?

Komen de ruige voeten der diercn overeen, de gebaarde kinnen
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der niamien, als de aanvoerder en de Amslcrdanimer, docii Ir'I fxeii-

niin als de vcrweerde Ironies der ruwe laiiskiieclilcn voor de Ainster-

damschc witlebroodskinderen passen (').

Er is ooU geen enkele aanwijzing dat de schilder die optochteii

met de schullerij dooreen kon halen, al lieeten heiden iiaar de hurgerij

die zij ieder op hunne wijze verlegenwoordigdcii en al vinden wij zelfs

verscheidene deelnemers vroeger of later onder de schutterofficieren —
hoe zou bet anders kunnen — terug.

Rembrandt heelt ook waarlijk wel door de Xacbtwachl bewezen

dat bij geen paarden noodig had, om de' meest huisbakken schutters

om te tooveren tot een visioen uit sprookjesland, als hij dat verkoos.

Neen die geharnaste ridders met bun lansen zijn bet leger dat het

land tegen den vijand verdedigt, los van tijd en plaats. zooals dat in

een zinnebeeldige voorstelling past. Het leger dat ook Amsterdam als

zijn leger beschouwde, al waren er meer Schotten en Hugenoten dan

Amsterdammers in. omdat het er voor een groot dcel de koslen van

droeg. Zegt nict Vondel (-) — het is waar 17 jaar later, maar het gold

ook toen reeds —

:

Bemint dan .\msterdam, de glori van Uw steden

Den pijler van den Staat, de trouste van uw leden,

Die onvernioeit getrou by 't lant heeft opgezet

Wat zij met zwcet vermoght: die uit liaer beurse redt

Den nootdruft van den Staat. zoo menighwerf verlegen.

en spreken aan de andere zijde der scbilderij de geldkisten niet duidelijk

genoeg uit, welk een rol in den oorlog aan 's landsmiddelen toevalt?

Neen wij bebben bier niet dan bet leger, dat voorgegaan door

zijn aanvoerder, den opdringenden vijand zal verslaan, sterk door de

eendracbt van het land.

Maar toch ligt nog de Nederlandscbe leeuw neder, geketend, nog

is hij niet vrij zich fier te verheffen en de klauwen uit te slaan, zoo

dat geen vijand hem langer zal tarten. Aan den eenen kant is hij

gebonden aan den ouden vorstentroon, waar de gerecbtigheid neerzit

onder de bezegelde verdragen, zij bij wie de grondvesten meer wegen

dan geldzak en paperassen, zoo dat baar zwaard de gravenkroon door-

boorde (^) maar aan den anderen kant is bij door een niet minder

sterken keten gekluisterd aan den hoogcn zctel.voor den ouden stam

met de jonge loot, die ledig staat.

Beboeft het betoog dat die stam alleen in vorm overeenkonit met

(') Vgl. de plaat in Onzc Kunst XXVI, 1914, biz. 12—13.

(') Zeemagazijn 357.

(') Vgl. de afb. „Ken sinneke van Rembrandt', Onze Kunst XXVI, 1914, biz. 7.
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R. AIIONDAUX: Penning geslagen ter eere van
de inhuldigiug van Willem en JIaria van Enge-

land in 1689.

dien van Rembrandt's landschappcn,

maar hier een dieperen zin heeft,

dan verwijs ik op Vondels verge-

lijking een volgend jaar in zijn be-

groeting van Henriette Maria (v. 325)

van het Koningshuis van Groot

Briltanicn met „een bergheik lang

volgroeit" en op den penning (^) van

R. Arondaux, geslagen ter eere van

de inhuldiging van Willem en Maria

van Engeland in 1689, waar de

ontwortelde eikenstam dat zelfde

geslacht uitbeeldt dat voor den, in

Engeland nieuw geplanten, Oranje-

boom het veld heeft moeten ruimen.

Wat de jonge loot betreft zal het wel voldoende zijn aan de zins-

spreuk van Maurits, tandem fit siirciilus arbor te herinneren. Hier is

zij dan natuurlijk Willem II.

Eerst als die zetel bezet zal wezen, zal de eendracht volkomen zijn.

Gode geve men de eer, Soli Deo gloria, maar den vorst, uit den ouden

stam, die het leger aanvoert, wat des vorstcn is. Het is geen toeval

dat veldheer en stam en zetel, dicht bijeen, het middenpunt vormen
van de voorstelling (vgl. afb. op pag. 151).

Het klinkt als een nagalm, onder wel zeer gewijzigde omstandig-

heden, wanneer wij bij Jcreniias de Decker (-) die ons stuk bij Rem-
brandt gezien kan hebben, lezen, eer dunkt mij nit 1651, zooals nog

meer uit het volgend puntdicht is op te maken, dan uit 1646.

Op de vernieuu'de verbintenisse der Vereenigde Nederlandeii. Aen de selve.

QUAE CONJUNCTA VALENT.
Nu heeft de Leeu weer klem in zijne klaeu gekregen;

Nu voelt hij weer sijn' kracht in Iiaren stand liersteld,

En sijnen bundel weer van stijven band gekneld.

Soo, vrij Vereenigt Land, blijft eeuwig ecns genegen

Soo sal Uw' vrijheid U tot heyl gedij'n en segen;

Soo suit gij en ter zee staeg bloeyen en te veld;

Soo sal noyt blinde list, noyt openbacr geweld,

U scheyden door bedrog, ii schenden door den degen.

Gij hebt welcer om winst op vyanden bchaclt

Den Hemel dank gescyt, gevicrt gesegepraelt;

Op, op, bcdank hem nu met hcrtc siel en sinnen;

Toont dat u d'Eendracht is een dier, een waerdig goed

() Van Loon III, biz. 407, no. 5.

(') Rijmoefeningen, Ilde bock der Puntdichtcn. 71.
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Kn (ial {^ij noyl Ht'W'n tii'iu'lil en licbl soo soi't,

Als oin l genot van liacr ii sclven tc vcrwinncn.

Vecl was in die lien juar veraiulfrd, maar nog krijgl dc Hollandschc

leelnv nil de condraclil wcer kiaclil oni zicli le vcrlu'llcMi met den

pijlenbundel in de klauw.

Vondel zag dil anders in dan lU'nil)randl en zijn xriend en loeh

geliruikle hij in denzelfden lijd een Ix'eld dal opnieikelijU veel oj) dal

van den schilder gelijkl in zijn:

Op den gcboeiden leeuw.

De Lecuw van Ilollandt suft in 't stof

Geketend mot don lials aon t Hof.

en
Op (ten ontbocidcn Iccuw.

De Lcciiw ontbocid, en op zijn wai-ht,

Hewacrt tic vrvlieit in haar kraclit.

Doch ook Vondel daelit er in KUl (') niel aan de Hollandsehe

leeuw te laten snfTen, wel

:

Uitheemsche vijanden te zittcn in de vceren.

Te slingcren den staart groolhartig over zee.

wat die van Rembrandt blijkbaar ook verlangl.

Nieltegenstaande de waarschuwing sla ik Fruin (^) op en vind daar

van de hand van Oldenbarneveldt uit 1607: ..De forme van onse regeringe

is jegenwoordelijck nyet op snlcken vasten voet, dat wy met behoor-

lycke autoriteit alle swaricheyden .souden bejegenen, laet staen over-

winnen kunnen. De Vereenichde Nederlanden syn nyet een Republique,

maar seven verscheijden Provintien, nyets gemeen hebbende met mal-

canderen (nadat sy nu nyet meer een gemeen legcr liebben), dan alleen

"t gunt hij contract totte gemeene defensie gelooft is, 't welck doch meer

precario als necessario tot noch toe taliter qiialiter is onderhouden, sonder

datt er gedurende desen langen oorlogh tot noch toe eenige vaste gemeyne

Regeringe ofte eenige bestendige Republique is geformeert. maaralleen-

lyck een provisioneele maniere is gebruyckt, als men sedc vacante ofte

durante interregno gewoon is te gebruycken, welcke forme bij haer selfls

zeer onseecker en periculeus is, en nae alle apparentie dus langhe nyet

en soude hebben kunnen bestaen, ten ware de selve mits de vreese

voor den vyant en groote periculen souden cesseeren, en men soude

meenen den vrede wel gemaeckt te hebben, soo soude dese forme van

regeringe, deur jalousie en onse slaphartichheyt, terstond vervallen in

de uylerstc anarchic en confusie. Indicn wy nyet een Regeringe maecken

(') Muller. Ned. IIistorici)latcn IV. 1854 .\ en H.

(') Geschiedenis der Staatsinstellingen, uitgegcvcn door Dr. H. T. Colenbrander,

biz. 204 en vv.
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HEMBRANDT: Middengedeelte va,, ,1. i;.„d, ucht van het Land.
(Museum Boymans, Rotterdam).

met behoorlycke autoiitcyt om de Landcii te reseren, de provintien
en steden le houden in haer debvoir van contributie en ordelycke
eenicheyt, de onwillioen en contravenfeurs te constrin^eren, des vianls
machinatien te bejegenen, de landen van alle injurien en periculen te
delenderen. sonder nae rapporten en consnitatien van de provintien
en steden te verwachlen, soo moeten wij verloren gaen, want geene
Republique kan bestaen, sonder goede orde in de generale Regeriiige."

Weer kan Rembrandt's vriend Jeremias de Dekker aangchalild
worden in zijn tvveede klinkdiclil (). waarin hij van de onde (Trieken,

(') Rijmoefeniggen, t. a. p. 72.
'

'

"
;
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als een voorbeeld waaraan men zich zaclil moge spiegelen, verhaalt

wat Oldcnbarnevcldt vrcesdc voor de Nedcrlanden.

Acn de selve.

Af}>unslc, sucht tot bact, bcficcrte lot f^ebicd,

Kn koiulcii oi) l gcniocd der ("iiiekcn nict f>c\vinnen

Soo lan}^ de dcrllc I'crs liun drevgdc tc vcrslinncn,

En met sijn' wapenen hun vestingen bcstiet

Macr als dc vreese nu van buijtcn lien verlict,

Strax stondcn nijd en trots en twecdracht oj) van binnen.

O geesten sonder kicm! o lichl verruktc sinncn,

Slechs wijs geweest uyt nood, inaer van u selven niet.

Gij vrij vereenigd Land van buyten vrees onlslagcn

Suit uw versekcrtheyd op slcrker becncn dragen.

Ach! die in vcyligbcyd of vryheyd van den dami)

Der dertelheyd soo baest gevat sijn en verwonncn,

En sijn geen vryheyd waerd: doorlucbte siclen konnen
Soo rustig in geluk, als moedig sijn in ramp.

Maar laat ons voort gaan bij de verwijzing naar het geheele hoofd-

stuk van Fruin er enkele zinnen uil aan te halen of kort weer te geven:

„Willem 1 zou als soeverein een zeer eng begrensde macht ge-

kregen hebben" . .

.

„Jeannin, de gezant van Hendrik IV, kwani in 1609 met een uit-

gewerkt plan voor den dag." „Ook biervan kwam niels, want de strijd

tusschen Oldenbarnevelt en Maurits was al begonnen. In later tijd

begon men het als een misdaad in de prinsen van Oranje te beschouwen,

wanneer zij naar de soevereiniteit stonden."

Toch voelde men het ledig staan van den gravenlitel zoo zeer dat

men zelfs Bicker in 1650 verdenken kon daar voor zijn zoon naar te

streven en tot hem de vraag richt:

Mynde ghij op sulck een wijzen

Uwen Soone te doen rijzen

Tot een grave van Holland (')

Leerrijk is dan hoe naijver tusschen de verschillende gewesten

Maurits zelfs verhinderde Kapitein-generaal der Unie te worden en

Frederik Hendrik het slechts bij verrassing werd.

„Frederik Hendrik wist bovendicn de survivance van al zijn ambten

aan zijn zoon te bezorgen en zelfs die van het stadhouderschap van

Friesland, zoo Willem Frederik kinderloos mocht komen te overlijden

(April 1641)."

Dat is juist in het jaar van de Eendracht van het Land.

„Frederik Hendrik bracht den regel fortiter in re, suaviler in modo,

met succes in toepassing. Van 1630 tot 1640 ongeveer berustte alle macht

feitelijk bij hem." Als Augustus van den diadeem zag hij af van de

(') Knuttel 6510, pamphlet van 1650, aangehaald door Elias de Vrocdschap van Am-
sterdam, biz. LXXXVII noot 1.

148



REMBRAXnrS EEXDRACHT VAX HET LAXD

kroon om zekerder in zijn macht te zetelcn. De akte van survivance (')

is het besle bewijs dat hij een vaste regeliiig wenschelijk achtte. Het

zou zeker goed zijn geweest als de Prinsen van Oranje, die in hel

buitenland reeds als de vorsten in deze landen golden, met duidelijk

omschreven rechten, den zetel ingenomen hadden die hun toe kwam,

zij het onder den bescheiden titcl van Stadhouder.

Hoe juist echter Fredcrik Hendrik zag. leerde wat men in

Holland dachl toen Gelderland in 1G75 Willem III tot Hertog koos.

Wagenaar (-) zegl: ..Aanmerkelijk was dat de steden, die meest voor

de verheffing van den Prinse geijverd hadden. gelijk Haarlem, Leiden,

Enkhuizen en anderen, nu 't aanvaarden der opperste magt ontrieden."

Haarlem zeide(^): ,,'t Was beter, Stadhouder dan Opperheer deezer

landen te zijn" en Leiden (*): „Zijne Hoogheid zou meer gezag en gunst

bij "t volk hebben. als Stadhouder, dan als Sonnerain.''

In 1041 dus verklaart zich Rembrandt's zinnebeeldige voorstelling

zoo goed als wij kunnen verlangen bij een meester, die daarin ook

anders niet overduidelijk is.

Mij zijn er maar drie, die te vergelijken zijn. i^ekend, een op een

domme kunst-beoordeelaar, die zich in den tijd van het werk vergist,

waarschijnlijk niet zonder invloed van Mantegnas caliininia di Apelle

die Rembrandt nateekende (H. d. G. 894), een teekening te Dresden,

alleen uit de beschrijving bij Hofstede de Groot no. 303 en de beide

etsen.

De oudste is het scheepje van fortuin, (B. 111. PI. 4) van 1633, voor

Herckmans der Zeevaert Lof. Dr. Jan Veth (^) heeft het laatst de betee-

kenis trachten te doorgronden. Zijn bezwaren tegen de wilde gissingen

van zijn voorgangers zijn meest juist. maar hij komt toch ook nog tot

geen beslissing, die hem zelf geheel bevredigt.

Mij lijkt zijn eigen uitlegging gezocht. Gestelt al dat Bellona „"t Ge-

harnasd ijzer tot bescherm van buyck en borsten " in Rembrandts oog

moest atleggen „om weynig rusts en adem locht te scheppen"', dan

zou zij op zijn minst in haar hemd staan, of, naar Rembrandt ze in

hetzelfde jaar schilderde, in een roodfluweelen, met goud geborduurden

wapenrok (*), niet naakt. Die vrouw op het scheepje kan niet anders

wezen dan waarvoor men haar altijd gehouden heeft, de P'ortuin, die

(') .\itzema II. 748.

{') XIV. biz. Hbl.

{') T. a. p. biz. 348.

(') T. a. p. biz. .349.

('} Onze Kunst IX. 1910, biz. 73.

(°) Hofstede de Groot, Verzeichnis. Rembrandt. No. 196.
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LORENZO CU.LIA MOCClll. Uc lV,iluin

(Medaille van 149:>).

Rcml)raii(ll luiiikt kciide vnn de pren-

Icn Ills (lie van Diiivr (') en Aldc'.t>ievc'r,

en. waarop tie Hcer X. Hccts niij

woes, met een hreeden winipcl als zi'il

van de prent van Viroil vSolis. waar

zij ook van achleren gezien wordl.

Ik'l is zelfs nicl onmogelijk dal

Rembrandt, die belangstelling toondc

in Italiaansclie penningen (-) een van

de zevcn van Lorenzo (^iglia Mocclii

„le medailcur a la I'orfunc"' gezien

lieett, die alien aan do keerzijdc de-

zelfdc Fortuin vertoonen, ccn ra in

de opgeheven rechlerhand, met de

linker het zeil, dat zicli spanl, vasthoudend (1495). De armcn zijn bij

Rembrandt verwisseld en de richting omgekeerd. Toch is de houding

ten nanwsle verwant. Zij hijscht met de linkerhand niet de vlag, die

reeds in top staat. Zij is ook met liet zeil bezig. Zij kan, waarop mijn

breeder, Jhr. W. Six, mij wijst, dit loch niet met een hand hijschen,

maar laat met de linker het geilouw, waarmee het zeil is opgegeit

geweest, langzaam schieten, terwijl zij dit met de rechter nog vast-

houdt, al is de schoot aan stuurboord reeds aangehaald. Wat bij den

Italiaan der XVde een symbool is, los van de werkelijkheid, wordt bij

den XVIIe-eeuwschen Hollander een handeling. uit het hem omrin-

gende leven te verklaren.

Evenmin hebben Veths Xeptunus en Mars lets aanncmelijks. Nep-

tunus behoort in de zee thuis, maar niet als stuurman op een schip,

dat naar een vloot zeilt; Mars is nooit bereden, altijd gcharnast en

gewapend en heeft nimmer een veldheersstaf. Uit niets blijkt dat

Rembrandt het anders gewild heeft.

Mij dunkt dat Charles Blanc terecht in den verslagen veldheer,

bespot en door de fortuin verlaten, niets dan de doornen en distels

der wildernis voor zich, Antonius heeft herkend, voor wien zelfs de

trckken zeer goed passen (^) en dat de zegevierende veldheer. wiens

scheepje door de Fortuin bemand wordt, niet anders kan zijn dan

,,den vorst August" die na den val van Antonius ..de hedge lempel

(') Het is waar dat de groole Fortuin 15. 77 evcnals die van .\Idegrcver gcvleugeld is,

maar de kleine B. 78 is het niet.

(") Holslcde de Groot, .lalirb. d. K. Prciiss. Kunslsanind. XV l)lz. 178.

(') Hernoulli, Rom. Iconographie I. 1, bl. 203 vv. Munztafel IV ,^091.
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des achter sienden gods

doet sluyten". Tot zijn

scheepsmakkers kon hij als

Caesar zeggen dat zij Cae-

sar voeren en zijn geluk.

Maar het jaartal, aan den

rand gedrukt, Anno Mundi
3935 Aetat. Romae 723,

geeft duidelijk aan dat de

overwinning bij Actium.

die door Herckmans zelf

niet genoenid woidt, voor

Rembrandt hoofdzaak is

en het skiiten van den

Janustempel, waar het bij

den dichter om gaat, nog

in de tockomst hgt. Die

twee jaar, het wcrd 725 na

de stichting van Rome,

kunnen in een zinnebeel-

dige voorstelling niet an-

ders aangeduid worden

dan door die gebeurtenis

in het verschiet te brcngen.

Dat beide Romeinen een kiuwerkrans dragen, zal Rembrandt aan

de munlen van Caesar en latere imperatoren ontleend hebben. Zelf

bezat hij een penningverzameling. De keizerkop op den Ecce Homo
R. 77, (Hadrianus?) draagt er juist zoo een en ook de kop van Vitellius

in de prcdiking van Johannes de dooper heeft een krans.

Al heeft de Heer Veth (') meer bijgedragen tot verklaring van de

Fenix (R. 110) van 1658, toch is ook bier het laatste woord nog

niet gesproken. Zijn trefTende vergelijking met Tommaso"s Vcrheer-

lijking of liever Overwinning van het Geloof, maakt het zeer aannemelijk

dat Rembrandt hetzelfde bedoelde. Het is niet vreemd dat hij als her-

vormde of doopsgezinde het crucifix verving door de wedergeboorte

van den P^enix, die herhaaldelijk bij de Kerkvaders als symbool van

de opstanding voorkomt. {') Het vreemdsoortige bouwwerk wordt dan

door de aanduiding van een geslachtswapen met kroontje van voren

(') Oud Holland XXXIII 1915. biz. 7; De Kroniek III. 1917. bl. 32.

(^) Roscher, Lexicon d. Gr. u. Rom. Mythologie III. sp. .3458 vv.

VIRGIL SOLIS: De Furtuiii.
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en eon doodsUop terzijde, niet onduidelijk ;ds niul'. viin dcii oiidcn

Fenix natuurlijk, gekenmerkl. de lidiken in de pooten viin den jonfjen

zijn myrrlielakken en de zon die hem als j^lorie onistiiiall, niankl ons

dnidelijk dot de lieden die naor den herborcn vof^el ()i)zien en wien

de engelcn deze henehclijke gcbeurtenis verkonden, de l)e\v()neis van

do zonnestad Heliopolis zijn, waar dat graf was.

Wat ligt dan op den voorgrond? Gecn gevallen heeld zegl de Heer

Velli, dat zou gebroken zijn. Het zon ook. dnnkl niij, in zijn liouding

geen verslagenhcid kunnen aanduidcn, als het die voor zijn val niet

al aangaf.

Maar eon mensch of god is het ook niet. Ken niannelijk naakt elst

Rembrandt anders. Men zie zijn Adam van l().'i8 (B. '2(S) zijn modellen

1646 (B. 193, 194, 196), zijn badende mannen van 1651 (B. 195) en zijn

Jupiter als Satyr van 1659 (B. 203). Deze tignur heeft een plasticiteit

grooter dan van eenig volslagen (') beeld in Rembrandt's prentwerk,

vaster dan het beeld met de leemenvoeten van 1655 (B. 36) dat het

naast te vergelijken is. voller dan de nisbeelden van Justitia en Hercules

aan het paleis van Pilatus in dat zelfde jaar (B. 76), cnkel in omtrek,

duidelijker dan de Jordaangod op de VlJe en Vllle staat van die prent,

in diepe schaduw gedompeld, evenals het crucifix van St. Franciscus

van 1657 (B. 107), alleen de negerinnenkop van 1641 en 1647? (B. 130

en 192) is in zijn uitvoerigheid scherper afgewerkt.

Geen wonder dat men er meestal een beeld in heeft gezien, soms

bepaaldelijk een marmercn.

Het moethet beeld van een gevallene zijn, inzynval afgebeeld,

met een gebaar van schrik, dat wonderlijk dicht staat bij Myron's

Marsyas, terugdeinzend voor de godin. Veth geeft hem geen naam

maar spreekt van een „demonische heldengestalte". De gedachte wordt

bij hem wakker geroepen aan „een verslagen hemelbestormer'. Zoo

duidelijk heeft Rembrandt zijn denkbeeld uitgesproken, dat hij verstaan

kon worden met dit halve woord. Want het valt nu niet moeielijk den

gevallen God zijn naam te geven. Een Titan is het. Hyperion, de oude

zonnegod voor wiens tempel volgens Ovidius, (^) dien Rembrandt zoo

vaak in beeld bracht, (') de jonge Fenix zijn wieg, het graf zijns vaders

neerlegt. Zijn tekst zal Rembrandt, in dezen een voorlooper van Keats,

(') Het grocpjc van den goiulsmit 1655 iB. 123) en het beeldje van Liitma 1656 (B. 112)

zijn door Inin klcine afnietingen mocilijk te vergelijken.

[°-) Metamorphosen XV. v. 4U.'i. Fert que pius cunasque suas patrium que sepulcrum

Perque leves auras Hy])erionis urbe potitus .\nte fore.s sacras Hyperionis aede rcponit.

(') Belial ve de bekende schilderijen vermeldt Baldinucci nog een gehcele wand-

he.scliildering.
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HK.\lliHAM>T: Ue Fenix.

er toe gebracht hebben dien verslageii God, verbliiid door de nieuwe
zon, te kiezeii om de nederlaag van hel hcidendom te doen zien. hefzij

hem dit alles zelf voor den gecst stond, hetzij hij zijn licht opstak bij

een geleerdcn vriend, waarvoor in dien tijd nauwlijks iemand eer in

aanmerking komt dan Jeremias de Dekker.

Hoe dit zij, dat er in zijn werk een merkwaardige kennis der oudheid
sleekt. blijkt uit het onikransen van het dier met de zon. blijkl ook uit
den vorm van een jongen kraanvogel, die geenszins uit de beschrijving
van de ouden is af te leiden. maar het gemeen heeft met de zeldzame
afbeeldingen op de munten ('). hoewel daar de vleugels gesloten zijn

(') Roscher t. a. p. Sp. 3435/6. Ook in de vroeg Christelijke kiinst lioeft men nos dczelfde
vormen en in de mozaiek van de doopkapel van S. Giovanni te Napels b.v. is ook de
grijze kleur aan den Xumidisclien kraanvogel ontleend. (Wilpert, die Rom. Mosaiken und
Malereien III Taf. 29. Alleen de Alexandrijnsche munt van Antonius Pius lijkt mij een
Flamingo te laten zien wat met sommige beschrijvingen zou kloppen.
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en allecn de kop door zonnestralen omgevcn wordt. Hcmhrandl zai

dus de gouden munt, geslagen bij de consecratie van Trajanus, gekend

hebben, want daar staat de vogel op een myrrhetak.

Wie het beter weet mag het zeggen

!

Deze beide zinnebeeldige voorstellingen zijn etsen en alles schijnt

er op te wijzen dat ook de Eendracht van het Land de voorbereiding

voor een ets is geweest.

Er zijn tweeerlei soort grauwtjes. Laten wij de mo-

nochromata ex albo van Zeuxis, waarovcr wij niets

weten, buiten beschouwing en de kleine pompciaansche

tafereeltjes, op zwarten grond, onbesproken, dan vinden
Muntstukje, ge- ^vij bij Giotto te Padua, bij de gebroeders Van Eyck en

consecratie van andere scliilders van altaarstukken der XVe eeuw naboot-
Trajanus.

gjj^g van beeldhouwwerk in het grauw, zooals ook de

serpentbijting van Heemskerk in het Frans Halsmuseum,

de tafereelen in "s Rijksmuseum van Lairesse en de beroemde „witjes"

van De Wit en zijn navolgers, marmeren reliefs vervangen. Daarbij

sluiten zich grauwtjes, meest in okerverven aan, als van een Adriaan

van de Venne, die volgens Houbraken van ,,Jeronimus van Diest een

fraay schilder in 't graauw geleerd had."'

Dat zijn alles werken, die om hun zelfs wille gcmaakt, geen mid-

del tot lets anders zijn, maar doel.

Daarnaast vinden \vij voorbereidend werk. Ik ga de ,,gedoodverfde"

koppen, zooals wij er een enkele in een schutterstuk bezitten, voorbij.

Er kunnen.natuurlijk wel ontwerpen voor schilderijen zijn, maar mij

wil er maar een te binnen schietcn van Jurriaen Ovens, van 1652, in

mijn bezit, voor een zeer groote portretgroep (3.18X477), het afscheid

van Prinses Hedwig Eleonora van haar Vader, den herlog van Gottorp,

haar moeder, broeder en zusters (*). Het is trouwens niet uitgesloten

dat hier een dubbel doel beoogd werd en het ccnkleurig ontwerp

tevens tot voorbeeld van een prent beslemd was. Dat zou meteen de

aanweziglicid hicr fc lande verklaren.

Want dit is in de XVIIe eeuw zeer gewoon. Voor zijn Icones

schilderde van Dijck vaak met oker de paneeltjes waar hij zelf de kop-

pen naar elste of door beroemde graveurs naar lief snijden. Er zijn er

nog vele in de verzameliiig van den Hertog van Buccleugh, maar ook

elders o. a. twee in 's Rijksmuseum. Daai- vindl men ook het zeer uit-

voerige schilderijtje, met wat meerverschil in kleur van Lucas l-"ran(,'liois,

(') Dr. Harry Sdimidt, .Ifirgcn Oveo.s, Scliloswif^-IIol.sti'inisi'lu'r Kiin.stkulender 11)1:!. bl. O.
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van Francois Villain de Gand, Bisschop van Doornik, door T. van

Schuppen in prent gebraclit. Ik zeli" heb een porlrclje op papier,

werkelijk in "t grauw geschilderd door Erasmus Quellinus, van den

beeldhouwer Petrus Verbruggen. dal C. Louwers in koper sneed.

In het werk van Rembrandt komen verscheidenc grauwljes voor,

maar niet een, zoovcr ik kan nagaan, is een ontwerp voor een schilderij

in kleur. Wei zijn er waarvan het doe! niet bekend is, maar daar staan

er voldoende tegenover, die met zekerheid als ontwerp voor een ets

zijn aan te wijzen of waarvan dit waarschijnlijk te maken is, dat wij

het wel haast van alle mogen veronderslellen. Dat Rembrandt sonis

etsen heeft ontworpen, die hij niet voltooide, het kan zijn omdat het

bijten mislukte, als van de kruisaflating van 1633 (B. 31) of om onbe-

kende reden, is niet te betwijfelen. Met tergende duidelijkheid, en toch

niet te ontraadselen, ziet men dat onder het landschap met de drie

boomen van 1643 (B. 212) iets geheel anders schuilt. zooals Michel

reeds heeft opgemerkt. Onder het portret van Abraham Francen (B. 273)

kon ik nog de sporen van dat van Dirk van Kattenburgh aantoonen. (')

Van zijn uitvoerige eenkleurige ontwerpen ga ik de teekening in

het British Museum voor een prent van Van Vliet voorbij, omdat die

in dekverf is.

De Josef die zijn droomen vertelf, op Hollandsch bord, van Jhr. Six

van Vromade, thans in bruikleen in "s Bijksmuseum is, zooals uit den

Jacob blijkt, nog te Leiden geschilderd. (-) Het schijnt dat van de groote

ets daarnaar begonnen, alleen de bond (B. 158) over is. (^) Rembrandt
maakte eerst later in 1638, een klein prentje naar dit ontwerp, dat hij

niet onbelangrijk wijzigde.

Van 1633 is het paneeltje in de National Gallery voor de prent van

den Ecce Homo (B. 77) die in 1635, nog onvoltooid, zijn handteekening

reeds droeg en waarvoor hij in 1636 privilegie verwierf.

Men neemt aan dat de Prediking van Johannes den Dooper te

Berlijn van omstreeks 1635 of 1636 zal wezen. (^) Dat kan juist zijn

voor het middenvak, maar de breede rand, van acht lapjes doek er

omheen gezet, vertoont, waarop de Heer Bode mij wees, een veel latere

hand. Daarmede stemmen het ruimtegevoel van het werk en de stijl

van de schetsteekening voor de omlijsting, ter opneming in een betim-

mering, overeen. (*)

(') Onze Kiinst VII. 1908, biz. 65.

C) Oud Holland 1909, biz. 83.

(') Bode, Jahrbuch 1892, biz. 213 v.v. Zej^t 1637 of 1638 in elk geval niet later dan 1639.

(') Bulletin van den Oudheidkundigen Bond 1907, biz. 141.
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Norblin zal dus wel eeii sfoede rede gehad hebben op zijn els

den tijd van zijn voorbeeld als 1656 aan Ic geven. Ook de calalogus

van Cardinaal Fesch geeft dit jaarlal. Omlrenl dit sink, dal in de

wijze van samenstelling geheel den geest ademt van Kcmbrandts

groote prenten, werd in 1658, toen Jan Six zijn laalste belrekUingen

tot den boedel afwikkelde. met wederzijds goedvinden, een akte ver-

nietigd, die Six ten behoeve van Rembrandt verleden bad ('). Wat kan

daar haast anders in gestaan hebben dan een bepaHng omtrent bet

in prent brengen, waarop den schilder bet uitsluitend recbt zal zijn

toegekend geweest. Ook Bode zag in de schilderij reeds de voorbcrei-

ding voor een ets.

Eindelijk is er nog een kruisafneming in de National Gallery van

1642, voorafgegaan door een schets op papier, zoo dikwijls omgewerkl

met krijt, oost-indischen inkt en olieverf, dat die ten slotte uit 17 ver-

schillende aaneen geplakte slukjes bestond (^), die men wel wat al te

grif als voorbeeld voor de ets van dat zelfde jaar (B. 82) pleegt aan te

nemen. wat wel van enkele figuren zou kunnen gelden. niet van bet

geheel. Daarbij valt nog op te merken dat de mecst sprekende overeen-

komst, in den ruigen man die de ladder in de prent, het doek in bet

schilderijtje houdt, in de prent niet in spiegelbeeld is, zoodat het eer

lijkt of deze luchtige ets mede een voorlooper is geweest van een

grooter uitvoeriger prent die nooit tot uitvoering kwani.

Men mag de Eendracht van het Land, trots het koelere blauw van

de lucht, gerustelijk tot de grauwtjes rekenen.

Niet minder dan de soort van voorstelling wijst dus de kleur op

een ets als doel. Eveneens de menigte der figuren, waaraan in het

schilderwerk van Rembrandt alleen de genoemde grauwtjes nabij

komen. Eer dan lets anders hebben wij dus hier de voorbereiding

voor een ets aan te nemen.

Dan lijkt de vraag niet overbodig of die prent een bijzondere

bestemming en de schilder een opdrachtgever had.

Uit de honderden bescheiden omtrent den meester en de bericbten

van tijdgenooten die wij bezitten, blijkt niets van zijn staatkundige

overtuiging. Men kan alleen aantoonen dat hij bij de machtigste

regenlen der stad niet in de gunst slond. Tulp dien hij in 16.'?2 in de

anatomische les en in 1634 (^) schilderde, werd eerst burgemeester in

1654; Banningh Cock, de hoofdpersoon van de Nacbtwachl in 1()42,

(') Hofstede de Grool. Urkundcn no. 19"i.

(') Hofstede de Groot, Verzeichnis VI. Hcmbniiult. No. I3i;.

(') Museum te Boston, Hofstede dc Groot, Verzeichnis VI, ni'inijraiKll. 7:?2.
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achf jaar lalei- in KioO; Aiulries de (iiacff", met wieii hij, ook in 1042,

con sclieidsgerccht inriep over den piijs van zijn conterfcitselC), in 1657;

Jan Six. wiens geschilderd portrel van 1054 is, eerst in 1691. Ook de

inhalige Cornelis Witsen, wicn hij later zooveel geld schuldig was,

werd eersl in 1653 burgemeesler. Andries Bicker die het heft in handen

had, liet zich door Van der Heist schilderen.

Eerst in 1661, toen Flinck in het vorig jaar gestorven was, vinden

wij Rembrandt werkzaam voor de sladsregeering. Het is niet onwaar-

schijnlijk dat Cornelis Witsen, die in 1660 en 1661 Thesaurier was,

hem de opdracht voor de samenzwering van Claudius Civilis gaf.

Maar ook hier kwam een geldvraag tusschen beide die deze wonder-

baarlijke scheppingvan zijn ouderdom voor onzestad deed verlorengaan.

Tot welken kring zijn begunstigers dan behoorden is bezwaarlijk

le zeggen. W'el blijken er evenzeer predikanten onder te zijn geweest

der Hervormden en Remonstranten als leeraars der Doopsgezinden

en Rabbijnen, maar dit zegt weinig. Eer beleekent het lets voor ons

dat hij een geheele reeks van schilderijen, de passiestukken thans te

Munchen. voor den Prins van Oranje maakte. Hoe hij dat op prijs stelde

blijkt nit het fraaie geschenk dat hij Huygens in 1639 als dank voor

zijn bemiddeling schonk, de gevangenneming van Simson. Hij moet

ook een portret in profiel van Frederik Hendrik geschilderd hebben,

dat nog niet teruggevonden is (^) en het mooie kinderkopje vroeger bij

Lord Spencer (^), nu verzameling Cook te Richmond, dat volgens over-

levering Willem III, in 1750 geboren, zou zijn, lijkt mij werkelijk diens

trekken te vertoonen en kan zeer goed pas van 1654 of 1655 wezen.

Hij schildert den Markies d'Andelot, een verwant der Oranjes{^); in

1644 Huygens (*), in 1632 zijn broeder Maurits, in 1636 zijn schoonzuster

Sara van Baerle en haar man Philips van Dorp (^). Huygens was van

den aanvang af een bewonderaar van Rembrandt en wij vinden zijn

zoon Constantijn in 1663 nog in aanraking met den ouden meesler. (')

Al leeren wij dan ook niets betrouwbaars omtrent Rembrandts

eigen overtuiging, het ligt voor de hand dat Huygens hem een opdracht

van den Prins kon bezorgen.

(') Hofstede de Groot, Urkunden. 208.

(') Hofstede de Groot, Verzeichnis VI. Rembrandt. 449.

(') Hofstede de Groot, Verzeichnis VI. Rembrandt. 489. Onze Kunst 1917, na biz. 100.

('} Dr. Jan Veth, de Gids, 1915, biz. 512.

(') Hofstede de Groot, Verzeichnis VI, Rembrandt. 758. Schmidt-Degener, Oud Holland

XXXII, biz. 221.

(') Hofstede de Groot, Verzeichnis VI, Rembrandt 885 en 786. Oud Holland XXVI, biz. 66.

C) Hofstede de Groot, Urkunden no. 261.
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Voor een bestellint>' die van dc slad uitging zic ik gecii cnkele aan-

leiding, al neemt het wapen met de drie kruizen zulk een groote i)laats in.

Die plaats is ook wel eigenaardig. Bij de landsverdedigers zijn de

mannen met het vaantje en het dekkleed, onder de laatsten, hun mak-
kers stijgen eerst te paard, terwijl de veldheer zijn leven reeds bij den

uitval waagt. Zoo wordt Amsterdam er aan herinnerd dat hetzichecrst

bij de landsverdediging aansloot, lang nadat de Prins goed en bloed voor

de vrijheid had veil gehad. (Hier duidt ons de achtergrond het ver-

leden aan.) Toch neemt het onder de in trouw verbonden sleden de

eereplaals in. Wanneer het den vorstenzetel schraagt en die bezet zal

zijn, is de eendracht van liet land volkomen.

Frederik Hendrik was in 1638 zeer ontevreden over de stad ge-

weest. Zijn misnoegen had verschillende redenen. (') Wat hem gunsliger

stemde zal het belangrijke aandeel zijn gcweest dat Amsterdam loekwam

in de groote overwinning bij Duins (1639) (^).

Zeker is het dat hij in 1642 de stad bezocht. waarloe hij sedert 1628

niet was te bewegen geweest. Het verkrijgen dcr akte van survivance

zal ook invloed op zijn stemming gehad hebben.

Maar waartoe al te lang te zoeken naar de besteller van een ets

die niet gemaakt werd of te vragen naar een begeleidenden tekst die

niet verscheen.

De Prins kan bij nader inzien van meening zijn geweest. dat in

deze aangelegenheid zelfs het spreken van een Rembrandt zilvcr, het

zwijgen goud was ende alsoo syn Hoogheydt vreesde dat de

resignatie te veel op-spraeck sonde maecken, soo contenteerde hij sich

met de siimiuance." Zegt Aitzema (^).

Wij kunnen tevreden zijn met een aannemelijke verklaring van het

ontwerp en ons verheugen dat de vele treflende punten van overeen-

komst, die de Heer Schmidt-Degener met de Nachtwacht aanwees,

grooter beleekenis verkrijgen voor de kcnnis van den scheppingsarbeid

onbewust in Rembrandt's geest verricht.

J. SIX.

C^^^g^CO

(') Wagenaar II. \V. lilz. !!•">.

(') GcdenkschrifU'ii v:in I'rcdcrik Hendrik l)lz. 2C0.

(•) H. 748.
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(SlolJ.

AN Beycren was tegen 1672 in Amsterdam gaan

wonen, hij bleel" er waarschijnlijk eenige jarcn, in

1()74 was hij lid van 't Allcmaarsche schildersgilde.

L'it zijn Amsterdamschen tijd Ivcnncn we cnkele

gedateerde stillevens, o. a. die in de verzameling

Iluldwalker te Hamlnirg, in de verzameling Dolfus,

beide uit het jaar 1()73 (tevens de laatst geda-

teerde) maar ook enkele andere, die we om de overeenkomsl mel

deze gedatecrde in dezelfde periode moeten plaatsen. Deze schilderijen

hehben haast alle een vensler of nis op den achtergrond, zooals dal

te Brnssel('), dat in de collectie Hoch, in de verzameling 1-llkins te

Philadelphia, in die van Aug. Jansen te Amsterdam, bij Huldshinsky.

Alleen reeds om dat venster zou men dergelijke werken in de laatste

jaren van Van Beyerens leven willen plaatsen, want het verlichten

van het stilleven door middel van een raam koml juisl in dien tijd,

omstreeks 70 veel voor op stillevens, o. a. op die van Mignon. lets

nieuws in de schilderkunst was het voorkomen van zulk een venster

echler niet. Vroeger reeds was het venster een gewichtig element in

de schilderkunst, eerst bij Teniers, waar het diende tot verblijfplaats

van tlesschen en potjes. later maakte Bembrandt van dat gegeven een

veelvuldig gebruik voor de belichling van zijn verfrekken. Vergeleken

met het schilderij van Van Beyeren uit het jaar 1053 en zijn vroege

vischstillevens met landschappcn op den achtergrond, maar waar het

landschap met het stilleven geen geheel uitmaakte zooals we zagen,

doordat de verlichling niet op dat stilleven was gcconcenlreerd, zijn

op de hierbovengenoemde schilderijen nil Van Beyerens laatsten tijd

stilleven en omgeving een geworden.

(') Afb. Onzc Kunsl, Jiini 1917, pag. 159 in inijn artikel over dc ontwikkcling van het

Ncderlandschc slilleven. . .
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Merkwaardig is het, dat in de tweede hein der 19<le ceiiw zich

dezelfde gebeurlenissen nog weer eens op andeie wijze in de schilder-

kunst herhaalden; sommige stillevens van Courbet nam., o. a. dat met

de appelen uit het Rijksmuseum te Amsterdam, missen ook die eenheid

van stilleven en omgeving. Courbet wilde die eenheid wel, maar ver-

mocht ze niet weer le geven; eerst Manet en de impressionisten wisten

ze weer uit te drukken, hun schilderijen zijn meer een harmoniscli

geheel geworden.

Ten slotte blijven ons nog enkele werken le bespreken over, die

door Van Beyeren in zijn laatstcn tijd zijn geschilderd naar ik ver-

moed. Hiertoe behooren o. a. het stilleven uit het Mauritshuis. Deze

schilderijen houden het midden tusschen het interieur en het stilleven-

schilderij, meestal komen er een geel koperen vijzel, een geplukte kip,

soms ook ingewanden op voor. Geel, rood en zwart in donkere, warme
tinten zijn de meest voorkomende kleuren op deze stillevens. Het is

een combinatie, die we vooral bij Rembrandt vinden, een der redenen

waarom ik dan ook vermoed, dat ze door Van Beyeren in zijn Anister-

damschen tijd, of daarna nog, geschilderd zijn, toen toch bewoonden

beide schilders dezelfde stad, zoodat Van Beyeren gelegenheid had

Rembrandt's kunst van nabij te leeren kennen. Bovendien deze stil-

levens zijn zoo vrij en gemakkelijk geschilderd, geven ons den indruk

van het gewone zoo ongedwongen weer, dat dit wel werk uit Van

Beyeren's allerlaatsten tijd moet zijn. Immers naar dit volkomen vrij

worden zien we Van Beyeren gedurende zijn geheelen ontwikkelings-

gang streven.

Behalve stillevens en bloemslukken heeft Van Beyeren ook zee-

gezichten geschilderd, men vindt ze in de musea te Rotterdam,

te Straatsburg, in het Stedelijk Museum te 's-Gravenhage, er was er

ook een op de tentoonstelling te Amsterdam ter eere van Rembrandt

in 1900. Het is waarschijnlijk, dat deze schilderijen, door Van Beyeren

gemaakt zijn in den tijd, toen hij in Amsterdam woonde, dus ongeveer

1072, al is het misschien niet geheel overtuigend, dat die zeeen toen

juist geschilderd zijn, ons trcft namelijk de overeenkomst met het werk

van Amsterdamsche meesters als Jac. ^an Ruisdael en AUart van

Everdingcn. Hel werk van deze schildcis konit ons in de eerste plaats

in de hcrinnering omdal de wijze, waarop de zeecn bij Van Beyeren

zijn weergegeven, veel heeft van die bij genoenide schildci-s. Het zijn

zeeen met hoogopgozweepte golven, donkere zware wolken drijven

daarboven, lerwiji schei)en met bolle zeilen voorlgestuwd worden door

den slorm. W'ellicht dus dat Van Beyeren, toen hij nui Buisdael en
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ABRAHAM VAN BEVEREN: Stilleven.

(Mauritshuis, Den Haag).

Van Everdingen in dezelfde stad woonde er ook toe kwam zulke

onderwerpen te schilderen; nadere gegevens omtrent een kennismaking

met deze schilders zijn er echter niet, het is daarom ook mogelijk, dat

Van Beyeren liet werk van deze schilders reeds eerder navolgde.

Van het leven van Van Beyeren, nadat hij in Amsterdam was gaan

wonen, weten we weinig. Het laatst wat we over hem vernemen is,

dat hij in 1(374 lid van het Alkmaarsche schildersgilde was; waar en

wanneer hij stierf is onbekend. We hebben thans de ontwikkeling van

Van Beyeren's kunst in haar geheel gevolgd en zijn nu aan het slot

van die ontwikkeling, aan het bespreken der algemeene en bijzondere

eigenschappen van zijn kunst toe.

Van Beyeren was, zooals we zagen, een builengewoon veclzijdig

schilder, want niet alleen maakte hij allerlei soort van stillevens, maar

bovendien kennen we bloem- en marinestukken van hem. Deze veel-

zijdigheid was voor dieii lijd iets zeer bijzonders, daar de meeste

17de-ecuwsche Ilolhuidsciie stillevcnschilders zelden iets anders dan
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stillevcns schiklcren. Men sing zoovcr, dat men zich G^wvj, lot'lt'i^sjen

op het makcn van ecn enkel soorl van slilleven; zoo had men schildcis,

die specialileit waren in het schilderen of van hloenien, of van wild,

of van ontbijlen. Zoo was het vischstuk de specialileit van Van Bejeren.

Van Beyeren bezat dus beide: veelzijdigheid en voorkeur voor een

enkel soort van stilleven. Het spccialisnie, ook dat der Hollandsche

stillevenschilders, leidde dikwijls tot een cigenaardig soort van dilet-

tantisme, wanneer een nader ingaan op de dingen, een grondige studie

ontbrak. Bij Van Beyeren is van dilettanlisme echter geen sprake.

Een schilderij van Van Beyeren herkent men aan zijn voorkeur voor

gebogen lijnen, aan de rustige compositie, aan de kleurcombinalie van

rood, wit en zwart, vooral ook aan de glinsteringen en glimlichten

op de voorwerpen. We vinden de zacht gebogen lijnen in de contour

van zijn druiventrossen en van een broodje, in de plooien van lafel-

kleed of servet, tot in de loshangende schillen eener cilroen toe en in

de versieringen der gedreven schalen. Dikwijls was de voorliefde voor

dergclijke vormen aanleiding tot het kiezen van voorwerpen, waar ze

van nature reeds aan voortkwamen, liefst zelfs meer dan eens; zoo

schilderde Van Beyeren de brandewijnkom om zijn twee ooren, den

kreeft en de krab om hun scharen, de schalen om hun hoekigen of

veelgeschubten rand. Men zou meenen, dat een stilleven, uit een aantal

van dergelijke voorwerpen samengesteld, druk moest zijn, maar ze

geven ons integendeel een gevoel van rust, daar er een verband is

tusschen de vormen van de hierboven genoemde voorwerpen — hetzij

dat de lijnen aan elkaar tegenovergesteld zijn, zooals bij de brandewijn-

kom, den kreeft en de krab, hetzij dat ze naast elkaar geplaatst zijn,

zooals bij schalen, waar ze een gemeenschappelijk middelpunt hebben —
en tusschen de vormen der verschillende voorwerpen, want in de

geheele compositie is er rekening gehouden met de harmonische werking

der omtrekken en lijnen.

In groole parlijen zijn zijn slillevens ingedeeld. breed zijn de

schaduwen. Een groote levendigheid bezitten Van Beyeren's schilderijen,

doordat tal van bijzonderheden weergegeven zijn: dan eens zijn het

de puntige uilsteeksels van een sterk rijpen meloen, die onze aandacht

trekken, een ander maal zijn het de stelen van vruchten. Groot was

het gevaar bij het weergevcn van allcrlei details te vervallen in het

minulieuse en kleinzielige, zooals iiulerdaad met vele der Hollandsche

stillevenschilders gebeurde. Van Beyeren's schilderijen hebben echler

nooil deze eigenschappen, omdat zijn wijze van schildeien breed is,

hij wed ons allijd le boeien door de uilersi lijne kieurnuanccs en hel
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ABRAHAM VAN BEVEHEN; Zeegeziclit.

(Museum Boymans, Rotterdam).

liiitelend lichl, dat op de voorwerpen ligt. Zooals we reeds zeiden

vormen wit, rood on zwart de hoofdkleuren bij Van Beycren, zijn

linten zijn eerder flels dan schel te noemen. Soms sciiildert hij een

ruiker uit enkel wille en roode rozen, wiUe en roode anjelieren, witle

en roode lulpen bestaande, zijn visclistillevens geven een rijke nuan-

ceering van wit tot bruin met wat rood te zien. Op zijn stillevens is

bet barde geel van een cifroen gedcmpt tot een zacbter tint en over

bet gebeele scbilderij bgt dikwijls een goud-geelacbtig Hcbt. Bhiuw

komt bij Van Beyeren uiterst zeiden voor, een enkel maal als een

blauw lint, dat aan een borloge is bevestigd; hij toont zicb bierdoor

verwant aan de gebeele scbool van Bembrandt. waar men de blauw-

groene kleuren slecbts bij uitzondering aantrelt, namelijk bij Aert de

Gelder. Een voorwerp wordt door Van Beyeren gegeven door breede,

dunne penseelslreken, die in meerdere lagen over elkaar beengescbilderd

zijn, bier en daar zet bij belle licblen door druppels verf op bet doek

te laten vloeien, soms zijn ze tot rijen van zeer kleinc lot giootere

puntjes geworden, met verscbillende lichtsterkten, waardoor ze op ons

den indruk maken van te glinsleren en te scbitteren.

Zoo bebbcn we diis Van Beveren leeren kennen als een zeer be-

lea
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lan.ffrijk slillevcnschilder. We zagen ook dat Van Beyeren van ver-

schillende kanlen invloed onderging. In de ecrste plaals had hij veel

te danken aan de Vlaamsche kunst uit het begin der 17de eeuw: het

was voornamelijk Rubens' omgeving, die invloed op hem uitoefende.

Een tijdlang sioot hij zich daarna aan bij De Heem, de meester wiens

werk veel Vlaamsche eigenschappen loont en die langen tijd in Ant-

werpen woonde; in zijn bloemstukken doet hij wal een enkel punt

betreft aan D. Seghers denken. In het streng-rustige van Van Beyeren's

schilderijen en hun gedempte kleuren herkennen we echter het werk

van den Hollander.

Bij de meeste Hollandsche stillevenschilders is het weergeven van

de stofuitdrukking datgene waar het eigenlijk om gaat, Van Beyeren

echter geeft bij voorkeur weer hoe voorwerpen er uitzien als zij zich

in een bepaalde ruimte bevinden, waar het licht hun kleuren tempert

of soms sterker doet uitkomen, hun vorm vertlauwt of accentueert.

Op tal van stillevens door andere schilders gemaakt was het licht

eveneens een belangrijke factor bijv. op die van KaltT, doch bij hen

was dikwijls de technische vaardigheid, die soms uitliep op geraffi-

neerdheid de hoofdzaak, Van Beyeren's werk heeft dat echter nooit.

Over Van Beyeren's verhouding tot Italic hebben we nu nog te

spreken. Zijn stillevens toonen een voorliefde voor de zware en mas-

sale vormen der voorwerpen en bij voorkeur verdeelt hij zijn stillevens

in groote partijen. Het zijn beide eigenschappen, die een kenmerkzijn

van den Italiaanschen barok; de overeenkomst met Van Beyeren wordt

ons dadelijk duidelijk, wanneer men een schilderij van Van Beyeren

met een Italiaansch vergelijkt, om bij de stillevens te blijven, bijv. een

Italiaansch stilleven van Don Antonio uit de ITde eeuw met een van

Van Beyeren. Behalve de vormen herinneren ook de warme donkere

kleuren en bijna zwarte schaduwen op de schilderijen uit Van Beyeren's

laatsten tijd aan Italiaansche kunst uit de 17de eeuw en wel speciaal

aan de Napolitaansche school. Onder hen treft men ook voortrefTelijke

stillevenschilders aan als Recco, met wiens kunst die van Van Beyeren

nauwe verwantschap toont.

Op de overeenkomst met Rembrandt, wat betreft de combinatie

der kleuren, wczen we reeds, eveneens op die met P. de Putter, wat

betreft het onderwerp en op enkele andere overeenkomsten o. a. met

Van Aelst en de Fransche kunst.

Tenslolte nog lets over Van Beyeren's leven : we zagen, dat hij

een zwervend leven heeft geleid, achtercenvolgens woonde hij in

Leiden, Den Haag, .Amsterdam. Alkmaar. Til de bronuen verncmen we
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vcrder, dat Van Hcyeren in nauwe aaniakin.i>" kwani nu'l dc scliilders-

wereld van zijn li.jd en er een niet onbelangrijkt' plaals innani. Zijn

vader was gehuwd met de zusler van den schilder C. A. van Linschoten(*),

Abraham van Beyeren zelf trouwde met de dochter van den schilder

nueborn, waardoor hij de zwager werd van Pieter de Putter. Ken

werkzaam aandeel in de behingen der schilders zelf nam hij door het

helpen oprichten van een nieuwe schiidersvereeniging te "s-(iravenhage

in 1656.

Niemand zal tegenwoordig ontkennen. dat de stillevens van Van

Beyeren beiiooren tot de belangrijkste uitingen van 17d*^-eeu\vsche

kunst. Niet altijd echter werden ze zoo gewaardeerd als thans. Tijdens

Van Beyeren's leven werden ze meer dan eens slecht betaald, zoodat

eens zeven van zijn schilderijen voor een enkel kleedingstuk werden

gegeven (^), doch over het algemeen kan men zeggen, dat ze in de 17'fe

eeuw zeer geapprecieerd werden. Weinig waren ze echter in tel ge-

durende de 18de eeuw en ook nog in het begin der IQde, tijden, waarin

het schilderen van stillevens in het algemeen niet zeer hoog werd

gesteld. Ongeveer 1860—"70 brak er voor de kunst een nieuwe tijd

aan, die verandering ging uit van Frankrijk. Het was een periode,

waarin bijna alle onderwerpen geschikt werden geacht om geschilderd

te worden. ook het stilleven werd toen meer dan vroeger gewaardeerd.

In dien tijd was het, dat Zola de woorden uilsprak: ,,Un oeuvre d'art

est un coin de la nature, vu a travers un temperament.' Omstreeks

1880 werd de nieuwe richting ook in de HoUandsche kunst merkbaar,

men ging hier, na langen tijd, weer belang stellen in dergelijke ondei'-

werpen als stillevens. Het eerst begonnen de kunstenaren daarmee,

de stillevens van Van Beyeren o. a. vielen zeer bij hen in den smaak,

wat zeer begrijpelijk is, daar de wijze, waarop hij schilderde impres-

sionistisch is als het werk van gene. We behoeven ons dan ookvolstrekt

niet te verwonderen, dat bijv. Jacob Maris in zijn collectie een stil-

leven van Van Beyeren had C").

Thans zijn we aan het einde ook van het laatste stuk van deze

studie gekomen : ik meen, dat hiermede het overzicht van Van Beyeren's

kunst thans voltooid is. en ik hoop erin geslaagd te zijn een vrij

duidelijk beeld van dezen kunstenaar voor oogen te hebben gesteld.

IMA BLOK.

(') Oud-Holland II 1:35.

{') Oud-Holland III 93.

(') Tegenwoordig in het Stedelijk Museum te 's-Gravenhage.
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HEX OXAAL VAN VHERTOGENBOSCH

OEX Victor de Stiiers in 1873 zijn beroemd geworden

Gids-artikel Holland op zijn smalsl schreef, was een

der kllnkendste argumcMiten van zijn betoog de

toen nog versche verwijdering van hel oxaal uit

de St. Janskerk te 's-Hertogenbosch. Het monument

was enkele jaren te voren gesloopl, verkwanseld en

spoorloos verdwenen, totdat het in Juli 1873 den

sclirijver in een der nieuwe zalen van het South-Kensington Museum

verraste.

^Het Bossche schandaal, schreef hij, is niet uitsluitend aan de

plaatselijke kerkelijke autoriteit te wijten, ook niet aan de Regeering

alleen; geheel de natie, wier jaren lange onverscliilligheid dergelijke

feiten mogelijk maakte en verontschuldigde, draagt daarvan de schuld.

Het is te hopen dat men eindelijk het kwaad zal inzien en op ver-

belering zal Ijedacht zijn; de gescliiedenis van het oxaal is slechts een

paragraaf uit den dikken foliant gescheurd; nioge die treurige historic

den slotparagraaf zijn.""

Zoo heeft het nu wel niet niogen zijn, maar toch is steeds over-

tuigender gebleken hoezeer Nederland er, in dit opzicht, in latere jaren

is op vooruilgegaan. En misschien was het Bossche oxaal de tol, die

betaald mocst worden oni den goeden weg te ontsluiten. Voor degenen

die het gocd meenen met de monumentenzorg in de Nederlanden is

dit kunstwerk, zooals het thans is opgesteld in het wijdsche Londensche

Museum, het merkteeken van een heilzamen onimekeer, en een be-

stendige waarschuwing tevens. Het spant zich niet over ons been als

een triomfboog, waar we trots onder door wandelen, maar het is ons

te moede als hoorden we er een stem die riep: ,,Buig het hoofd. fiere

Brabanderl"" En toen dit oxaal gebouwd werd, wist men nog maar van

een soort Brabanders; — het compliment steken wij dus niede in

onzen zak.

Maar niet slechts om deze svmbolische beleekenis, leek het mij de

Onze Klnst, Deel XXXIV, .liili 1918.
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moeite waard om aan dit monument eenige nadere aandacht le wijden;

hcl is het eenige nog bekende werk van een te Namen gehoren en le

's-Hertogenbosch ingeburgerd meester: Coenraet van Noremberg; het

beet een rcpliek te zijn van het verdwenen oxaal der O. L. Vrouwen-

kerk te Antwerpen: het is een schakel in de ontvvikkeling van het

oxaal. die reikt van de vroegc middeleeinven tot de late renaissance;

het ontstond in een tijd toen in de bouw- en sierkunst der Nederlan-

den een hoogst belangrijke omwenteling bezig was zich te voltrekken.

En buiten en boven dit allcs heeft het een niet te onderschatten

kunstwaarde.

Het werk is, overigens, volstrekt niet onbekend. In tal van oudere

en nieuwere plaatsbeschrijvingen werd het met lof vermeld; archi-

valische gegevens werden er over gepubliceerd, archeologische studies

er aan gewijd ('). Maar al dit materiaal is versnippcrd, ontoereikend

en soms onbetrouwbaar. Vergissingen als b.v. door Ch. Piot in 1867

begaan (*) werden tot in den laatstcn tijd blindeiings herhaald : in

iconografische beschrijvingen heerscht verwarring; het opschrift op

het monument zelf te South-Kensington en in de catalogi is mis-

leidend (^), en de kunsthistorische en esthetische beteckenis van het

werk werd m. i. nooit op bevredigende wijze in het licht gesteld.

In de volgende bladzijden wil ik mijn krachten aan een voUediger

kenschetsing beproeven : het is mij een hoogst aangename plicht

daarbij mijn dank te bctuigen aan het Bestuur van het Vicloria-and-

Albert-Museum, dat te mijnen gerieve een aantal nieuwe Ibtografieen

(') Een aantal oudere plaatsbeschrijvingen als die van J. van Oudenhovcn (I6tft) en

Foppens (1721), alsook de plaatwerken over de St. Janskerk van J. C. A. en L. C. Hezen-

mans 1895 en 1900i waren mij onder de tegenwoordige omstandighederi niet toegankelijk.

Onder de gcraadpleegde bronnen vernield ik: J. C. A. Hezenmans, De St. Janskerk te

's-Hertogcnbosch en hare geschicdenis, 1866. — Ch. Piot, Le Jube de la Cathi-drale de

Bois-le-Duc i Bulletin des Commissions royales d'Art et dWrchcologie, 1867i. — F. Ewerbeck,
Die Hcnaissance in Belgien u. Holland [z. j. I>r83—89]. — Georg G.\ll.\nd. Gcschichte der

Hollrindisclicn Daukunsl und Bildnerei, 18H0. — Ed. March.\l, La Sculpture et les chefs

d'wiwre de t'orjcfrerie beiges, 18n.'>. — C. F. X. Smits, De Kalhcdraal van s-Hcrtogcnbosch.

1907. — Rob. Hedicke, Jacques Dubrceucq von Mons, 19J4. — Hon. Hedicke, Cornells Florls

und die Floris-Dckoralion, 1913, c. m. a. — Van Ziylen's archief-publicaties zijn verder

vermeld.

(') De blunders van dczen schrijvcr zijn lalrijk; liij zegt o. a. dat het oxaal op lonische

kolonimen rust; van het oxaal te Doornik heet het: „elcve vers 1573 par I'architcctc de

Vriendt . . . les statues sont de Corneille Floris," enz.

{') ,,Hood-loft from the church of St. John at Hois-le-Duc . . . Dated IG'J.i." Dit is een

halve waarlicid: het jaartal komf voor onder den linker boog. en liccft betrekking op een

allaar dat daar tcr cere van SS. Cosmas en Daniianus werd o|)gericht; hot oxaal zelf

dagteekent van lOlU 1613 Dit opschrift luidt: „DEO OPT. MAX. et Divae Virgini .Mariae.

Sanctisq. Cosmae et Damiano Marliribus, Hoc altare anioris, Pietasq. zelo, chirurgi

buscoducenses ])osverc. .\" 162">."
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v;in licl moiuiiiiLMit lid uitvocrcii, en niij tocstoiul dezc in (lit opslel

ill' Ic hccklcn.

Tot bclcr Ijt'i-rip viiii Iicl wcik is licl gcwciischt cc-ii hlii< tc werpcn
op (ic oiitwikkelingsgeschiedenis Villi hct oxaal in hcl algenieen (').

De funclioneele elemcnlen waaruif cen oxaal is saniensesteld, waren
reeds in latijnschc, byzanlijnschc en romaansche kerken aanwczie;: een

lage afsiiiitinff icancclli), niecslal nil rechlslaande niarmcrplalen be-

slaande, welke hel koor omringde, d. w. z. do plaats voorbehoudcn voor
de zangers; twee nmboncn of lezenaars, dienend tot voorlezing en
prcdiking, welke mceslal met deze afslniting verbonden waren: en

een balk (Irahs of iref) die op zekere boogte boven de koor-afsluiting

dwars door de kerk been Hep. Deze balk werd met niin of meer weelde
versierd; er werden kandelaars op geplaatst en midden in of er boven
vaak een groot crucifix met de figuren van de H. Maagd, St. Jan enz.

In de groote kerken bleek het noodig, dien balk met slijlen of kolom-
men te onderscliragen, en de ruimte tusschen deze stijlen werd lot op
zekere hoogte aangevuld met rijk bewerkte marmerplaten.

Hiermede was dus een koor-afsluiling verkregen, waaruit zich, in

bet Ooslen bet Iconotasis onhvikkelde, dat in de Byzanlijnscbe, Arme-
niscbe, Griekscbe en Kussiscbe kerken een zoo belangrijke plaats

innccml. Die afsluiling gaf levens de silbouet aan, van wat in de
Westersche kerken bet oxaal zou wezen; met dil verscbil ecbter, dal

een oxaal niel een eenvoudige, min of meer opengewerkle „wand" is,

maar een tribune draagl, waarmee de ambonen organiscb versmollen

werden, en die weldra zoo ruim werd, dat een beel zangerkoor er

plaats kon vinden; twee wenteltrappen, soms zichtbaar, soms inge-

bouwd in de viering-pijlers, gaven toegang tot die tribune.

Evenwel kan men niet z^ggen, dat hel oxaal zicb rechlslreeks nit

de hierboven beschreven elemenlen der vroeg-middeleeuwsche kerk-

inrichting heefl onlwikkeld. Er bestaat een hiatus, die samenlrefl met
de opkomsl van den zoogenaamd gothischen stijl. De geest, die de groote

kalhedralenbouwers van het laatsle kwart der Xlle lot omstreeks het

midden der Xllle eeuw bezielde, duldde geen belenimercnde koor-

afshiiling. De kathedraal werd opgcvat als het gemeenschapiielijke

gcbouw bij uilnemendhcid, een vergaderplaats der bevolking. niel

(') Vgl. o. a.: VioLLET-LE-Duc, Dicliomiairc dc rArchileclttre francaise, 1854— (18, vols. Ill

en VI { Cathedrale, Chwiir, Jubc). — Reusens, Elements d'Archeologie clirelienne, 1885—86,
t. II, p. 218 en 57.".. — Aug. Choisy, Histoire de rArchitecltire, 1899, t. II, i)

6(i, AV) etc.

—

C. Enlart, Manuel d'Archeologie francaise, 1902, I. I, jj. 72"), 752. — Rob. Hedickf, op. cit.
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alleen voor de uitoefening van den godsdienst, maar ook voor wereld-

sche aangelegenlieden, b.v. voor de algenieene rechlspiaak, die cr door

den Bisschop, op grond van zijn gecslelijk gezag, werd uilgeoefcnd.

Een gothische kalhedraal vergde een reusachtige open ruimle, waar

de mcnigle zich ongehinderd kon bewegen. Van een koor-afsluiling

was er in den aanvang dan ook geen sprake; het altaar kon sleclits

door een voorhangsel aan het oog onltrokken worden.

Tengevolge van gebeurtcnissen, waarop het hier de plaats niet is

oni verder in te gaan, veranderde, in de tweede heltt der Xllle eeuw,

de geest die de groote kathedralen had doen oprijzen: liij was te

nauwcrnood zestig jaar lang vaardig gcbleven, en had in dicn korten

lijd den heerlijksten bloei der bouwkunst in het leven gcroepen, die

de wereld heeft gekend.

Een gevolg van dien omkeer was, dat de behoefte weder gevoeld

werd om het koor van het schip der kerk af te zonderen door een

oxaal, dat, zooals we gezien hebben, cancelli, ambonen en trahs der

oude basilieken in een monument vereenigde, en met een ruime

tribune verrijkte. Langs den koortrans of kooromgang werd de afslui-

ting meeslal voortgezet door een, deels doorhuhligen. rijk met beeld-

liouwwerk versierden muur, waartegen, aan de binnenzijde. de koor-

banken of gestoelten werden geplaatst. Evenals de monniken in hun

romaansche kloosterkerken, zouden voortaan ook de priesters, kanun-

nilvcn en zangers zich in hun koor kunnen afzonderen. Het oxaal was

het functioned en decoratief belangrijkste dcel van die afsluiting en

bijgevolg van het kerk-interieur, en minstens drie eeuwcn lang is dit

zoo gebleven. Waaruit blijkt, dat het oxaal zoo maar niet met een

woord valt te veroordeelen, en verleden of toekomstige sloopers niet

te veronlschuldigen zijn met de bewering, dat het een onnut en liin-

derlijk meubel is. In de meeste onzer kerken is de koor-afsluiting

overigens in den een of anderen vorm blijven bestaan, hetzij als een

omloopend, liouten of metalen hek of balie, hetzij als een houten of

sleenen wand; soms vormen de koorbanken een min of meer voUedige

afsluiting om liet koor been.

In den vervaltijd der XVIIIe en XIXe eeuw vond men het sloopen

van oxaleii blijkbaar een prijzenswaardige en niet al te zware taak.

Een kathedraal — begin er maar eens aan! Het staat daar als een rots;

zelfs de Duitsche mortieren kregen niet alle kathedralen klein, waarop

zij iiebben gemikt. Men moesl die barbaarsche bouwsels dan wel voor

lief nenuMi, zooals ze er eenmaal slonden — al Irachlte men ze, bij

|)li'ililige gelegenheden, zooals bij de kioning van Napoleon in Notre-
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Dame, zoo goed en zoo kwaad het ging „a I'antique" le stoffeeren

Maar een oxaal, dat is nog wat voor moker en houweel! Daar haalt

ge eer van iiw werk — en cr werderi er dan ook bij dozijnen neerge-

liaald. Naluuiiijk de schoonste en koslbaarste hel eerst, en wal schalten

van kunsl op die wijze roekeloos zijn verwoest, kan blijken nil de

fragmenten, die bier en daar nog zijn te voorscbijn gekomen.

Men kan zeggen, dat van de gotbisciie oxalen uit bet beste tijdperk,

die eenmaal als wonderen van bouw- en beeldbouwkunst de groote

kerken sierden, zoo goed als niets is overgebleven. De oxalen vau

Cbaiires, Parijs, St. Denis, Bourges, Amiens, Rheims, in Frankrijk, zijn

gesloopl; evenzoo die van Antwerpen, Gent, 's-Heiiogenboscb, Mecbelen,

Doornik, Luik, in de Nederlanden ('). Siecbts in kleinere of meer al'ge-

legen plaatsen onlsnapten zij aan de vernielingswoede ; zij bebooren

meest tot het laatsle tijdperk der Gotbiek, of lot de renaissance, en

geven siecbts een ilauw denkbecld van wat elders ten onder is gegaan.

Vooral in onze gewesten zijn de gegevens omtrent de vroegere oxalen

zeldzaam of onbetronwbaar, zooals b.v. bet geval is met de meeste

afbeeldingen op oude scbilderijen of prenten.

Zooveel ecbter is zeker, dat wij den vorm van bet gotbiscbe oxaal

van Frankrijk bebbcn overgenonien, evenals wij bet deden met de

vormen der gotbiek in bet algemeen ; die loot van den Franscben slam

kwam op onzen bodem tot eigen, kracblige ontwikkeling en bleef met

laaie levenskracbt bloeien, lang nadat de slam zelf door de vormen

der renaissance was overwoekcrd en verstikt.

Hel oudste oxaal, dat wij bebbcn bebouden, is dat van de St. Pielers-

kerk Lcuven ; bet dagteekenl van 1488, en is dns bijna twee-en-een-

balve eeuw jonger dan de verdwenen meeslerslukken der Franscbe

gotbiek. Ondanks bet late tijdperk is bet nitersl sober van stijl en doet

in zijn grooten eenvoud als bet ware reeds den klassieken vorm der

wedergeboorte voorgevoelen.

Tocb zou de verdere ontwikkeling den weg niel volgen, die bier

reeds aangewezen scbeen. Er kwam onrust in de Gotbiek. zij strcel'de

naar steeds weelderiger versicring, naar steeds grooter complicatie van

lijn; zoo ontstonden, in de eerste belft der XVIe eeuw, dc oxalen le

Walcourl, te Lier, le Averbode (overgebracbt naar Tessenderloo), te

(

'j Het mcerendeel onzer gotliische oxalen viclcn reeds den beeldenstorm ten oiler;

niaar ze werden op vcle plaatsen herstchl of in renaissance-stijl heropgebouwd, en in de

XVIlIe of XIXe eeuw andermaal neergehaald. Het vroegere, gotliische oxaal van 's-Hertogen-

bosch werd in lo84 door den torenbrand vernield, na reeds door de beeldstorraers be-

schadigd te zijn geweest.
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Hct oxaal tier St. Pietcrskerk te Leuven (1488).

AcM'schot. De hoot'dvorm bleef behoudcn : een Iribune gedrngen door

drie hogeii — met dit verschil echter, dat de zijkanten iiiet rechthoekig

iiiaar schuiii naar de voorzijde toeliepen, zoodat men van voren niet

drie, maar vijf groolere en kleinere bogen te zien kreeg. Eindelijk zou

Meester Jan Bertel in bet oxaal Ic Dixniude(') alle banden verbreken,

en vrijen teugel vieren aan de uitbundigste fantazie. Hier schijnt de

Gotbiek wel haar laatste woord te hebben gesproken, althans bet lijkt

onmogelijk om in die ricbting nog een stap verder te doen.

Dif oxaal wcrd bcgonnen in 1536 en in 1543 voltooid. Juist omlrent

denzelfden lijd (1535—1548) ricbtte Jacques Dubroeucq in de Ste. Wal-

trudiskerk te Bergen (Henegouwen) zijn beroenid geworden oxaal op;

bet werd afgebroken. maar de bewaarde brokstukken benevens een ont-

werp-tcekening in bet Staatsarcbicf te Bergen maken bet mogelijk, zicb

daarvan een vrij voUedig denkbeeld te vormen (-). Hier beeft de Renais-

sance de Gotbiek voorgoed verdrongen. Weliswaar verscbilt de structuur

niet bijster veel van bet gotbiscbe type, dat we reeds te Leuven aan-

(') Ten onreclite werd dil oxaal herliaaldelijk toegeschrevcn aan Urbanus Taillebcrl.

Reeds in 1><74 publiccerde W. H. .lames Weale de oorkondcn, waaruit de naam van den
maker blijkl. (/>es lu/Iiscs dn Doficnne de Di.vmnde, 2c partie, pp. 13S— 140). Taillebcrl

verving allccn de door de becldstormcrs vcrniclde bccliljcs. Hct licclc oxaal wcrd in 1914

door de Duitscliers tot iniin gcsclioten.

C) Vgl. Hon. HiCDicKii, op cit., en Ncue Dubrociicqsludicn, Hepcrloriuni fur Kunsl-

wisscnschaft, 1912, p. 4u2.
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troflen, en \vc wctcn
||

inderdaad nil dc ooi-

konden, dot Dii-

broeucq, naast andcrc

voorbeeldcn.dit oxaal

voor zijne opdrachl

bestudeerde; niaar hij

Iranspoiieerde liet in

de laal der Renais-

sance; de laat-gothi-

sche paanderbogeii

werden door ton«e-

welven met caisson-

versiering vervangen

:

de gothische profi-

leeringen door „klas-

sieke" pilasters; de

heele decoratie weid

op zijn Italiaanscli op-

gevat en uitgevoerd.

Hiermede schiep

hij het type van bet

renaissance-oxaal.

Toen Cornelis Floris

in 1570—73 bet zeer

belangrijke oxaal te

Doornik oprichtle, volgde bij Dubroeucqs voorbeeld, onder wijziging

der properties, zooals de reusacbtige afnietingen der aloudc katbedraal

dit vergden.

En te Doornik zijn we beland bij bet model, dat (via Anlwerpen)

te 's-Hertogenboscb vrij gelronw werd nagevolgd, en dat voortaan een

stereotype vorm zou blijven (').

JAN IJERTET: Het oxaal der St. NicolaasUerk te Dixmucle
(1536—1543; vernield in 1914).

Cj In zijn Gids-arlikel schrcef Victor de Stuers: „In Noord-Ncderlanil, geloof ik, was
het oxaal van 's-Hertogenbosch het ecnig overgeblevcne." Dit is niet hcelemaal juist. Er
bestaan b.v. nog laat-gothische oxalen in de kloosterkerk te Ter .\pel (Groningcn; afgeb.

Bullet. Xed. Oudhk. Bond, .luli 1917, afb. 32, en in de St. Joriskerk te .\mersfoort i begin

XVIe eeuw; afgeb. Weissm.\x, Gcsch. Xed. Bouwk., afb. Vl . Een renaissance-oxaal dat in

de constructie veel overeenkomst heeft met dat van Den Hosch, maar van geringere

kunstwaarde, treft men aan in de Cunerakerk te Rhenen (afgeb. Weissm.\n, afb. 67, en

in Hel Hals, Dec. 1915, p. 377). Vermelding verdicnt nog de zoogen. „kraak" in de kerk

te Oosterend bij Bolsward, een oxaal van eikcnhout met twee verdicpingen, vervaardigd

in lobi en gemerkt Hcinr. H. (waarschijnl. Hendrik Hagart, leerling van Corn. Floris;
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Wanneer we voor hct monument slaan, en we lezen hel groofe

bord met den naam: COENRAAD VAN NOKEMBORGH OF NAMUR,
dan is onze eerste vraag: wie was die Coenraad van Noremhorgh

eigenlijk? Voorzeker is het geen beroenide naam uil do kunstgeschie-

denis der Nederlanden, en we zouden hem geen ander werk kunnen

toeschrijven. Heelemaal onbekend is hij echter niet.

Een Conrad de Xuremherg woidl vermeld in de bjst der bouw-

meesters van het Graafschap Namen, gaande van Philips den Goede tot

Karel II ('). Hij volgde in 1571 in genoemde hoedanigheid een zekeren

Michel Votron of Voutron op, en werd, in 1595, na zijn dood, door een

Charles Misson opgevolgd.

In 1607/8 wordt aan een Coenraet Coenraels van Xorenberch, geboren

tol Xamcn. het recht van Poorterschap te 's-Hertogenbosch veiieend (^).

Deze is de maker van het oxaal, en zonder twijfel de zoon van den

hooger gemelden bouwmeester (^). Over de oprichling van het oxaal

zelf, met een onverkwikkelijken naslcep van verschillende processen,

zijn de bronnen overvloedig: rapporten der kerkmeesters, beslissingen

der stedelijke regeering, stadsrekeningen, vonnissen van den raad van

Brabant enz. (*).

In December KUO werd den kunstcnaar de opdrachl gegeven;

het oxaal moest binnen de twee jaar voltooid zijn, en een prijs van elf

duizend gulden er voor bettiald worden. Maar achteraf ontstond een

geschil naar aanleiding van de aan het oorspronkelijke ontwerp toe-

gebrachte veranderingen en toevoegingen. De kunstenaar eischte hier-

voor een hooge extra vergoeding, welke door de opdrachtgevers

geweigerd werd. Wij zullen het verloop van het lange geding hier niet

in zijn verschillende phasen volgen : er konit geen eind aan de extra

betalingen en koslen van alien aard, welke de Stad "s-Hertogenbosch

af^eb. Fricsche Oiidhcdcn, 1879, pi. 19; Weissmax, afb. 90; vgl. ook Boeles, B«//e/. Oiidhk.

Bond, IV, 109). Mogelijk zijn er meer, wat ik op het oogenblik niet kan nagaan. — In Belgie

zclf zijn cr nog een paar oxalen uit Coenraet van Xoremberg's tijil, die mij enkel bij name
bckcnd zijn, nl. het oxaal der St. Hli.sabethskerk te Bergen, door Jan van Beaurin (1601),

en dat in de St. I'icterskerk te Lcssines, door Jan van Mertsem (KUoi. Herhaalde pogingen

om van deze werken afbeeldingen te verkrijgcn bleven vruchteloos; ik vermeld ze hier

enkel voor memorie. Het zijn blijkbaar werken van het Floris-type (vgl. Henry Roussk.\u,

La Sculpture aux XVIIe cl XVJiie sieclcs, 1911, p. 19 en 21).

(') A. PiNCiiAHT, Archives des Arls, Sciences et Lcllres, Ire .serie, ISiiO, I. I, j). 179.

(') R. A. VAN ZuiJi.EN Jr., Invcnlaris der Arcliieven van dc Sliid 's-Hcrlogenbosch,

1863-1860. 2e decl, p. 117o.

('; A. VON WuRznAcii, {Nicdcrl. Kiinsllcrle.vikon) vcrwart vader en zoon en begnat

andere onnauwkeurighedcn.

Cl Vgl. Van /.ci.ii.un, op. eit., pp. 120.',, 1212. 1216, 1217, 1220. 1221, 1222, 1223. 1226, 1228,

1231, 124() enz. — IIezenmans, op. eit. — en de Hijlaiirn aan lu't slot van dil opslel.
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JACQUES DUBIUELXQ : Het oxaal der Ste. Waltnidiskcrk tc Bergen (Hcnegouwen). (1535-

Volgens de ontwerp-teckening in hot Rijksarchief aklaar.

1548).

uit dicu hoofdc le boclvLMi had. En al spandcerde men b.v. op 8 Mei 1614

28 gulden „ter cause van wyn endc oncoslen hyden gecommitteerden

deser Sladt, netlens den kerkineesteren van St. Janskercke, int com-
municeeren met Mr. Coenraal van Nooreniberch" — men werd het

met den meester niet eens; — want op 15 September van hetzelfde

jaar had men andermaal 15 gulden te verteeren „ter cause van wyn,

in "t maecken vande rescriptie tegen Mr. Coenraat van Noorenberg

gedroncken"'. De „beeldsnyders ' Jeronimus de Quesnoy en Hans van

Mildert moesten in de aangelegenheid als experten respectievelijk uit

Brussel en Antwerpen ontboden worden, en men had item zooveel te

bctalen voor hunne ^vacatien ende voagie" — om verder niet te spreken

van „seeckere schrifturen ende rai)porten"' of ..vacatien ende besoignen

ter cause van den o.xacl".

Ondanks al den wijn en de schril'turen werden fabriekmeeslers en

schepenen bij vnnnisvan den Haad van Brabant te Brussel, op Mei IGIG

veroordeeld oin den meester, behalve de bedongen 11.000 gulden, nog

(5.000 gulden met interessen en kosten te belalen. En op G Juli 1018
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betaaldc men den kunstenaar andermaal 700 gulden, volgcns Hczenmans

als transactie op een nieuwc vordering van 2101 gulden door hem lot

vergoeding van bouwmaterialen ingesleld. Een verdere vorderiug na

de reductie der slad (1629) ingediend, werd atgewezen. Nietlemin zag

de Stadsregeering zich genoodzaakl geld op te nemen, oni zich van

hare schuld te kwijten; Hezenmans zegt dat ook de labriekmeesters

persoonlijk tot de kosten schijnen bijgedragen te hebben, en genood-

zaakt waren daartoe vaste goederen te verkoopen. Hoe zou het den

vroeden vaderen van Den Bosch wel te moede zijn geweest, indien zij

geweten hadden dat hun zoo duur betaald oxaal twee-en-een-halve eeuw

later voor een appel en een ei zou worden verkwanseld? (*)

In ieder geval liet Meester Coenraet zich de kaas niet van het

brood halen, en uit alles blijkt dat hij in hoog aanzien stond. Het is

dan ook des te meer te verwonderen, dat geen spoor van eenig ander

werk van zijne hand is overgebleven, althans niet bij name bekend.

Men mag gerust veronderstellen dat er zulk werk in Belgie of in Xeder-

land schuil gaat onder de massa van het naamlooze XVIIe-eeuwsche

beeld- en sierwerk. Of het gedenkteeken van Bisschop Gisbertus Masius

in de St. Janskerk aan hem mag worden toegeschreven weet ik niet,

en kan ik voorloopig niet beoordcelen. \\'ellicht kunnen de hierbij

gaande afbeeldingen er toe bijdragen om, door vergclijking, vroeg of

laat iets meer van zijn arbeid aan het licht te brengen.

Deze afbeeldingen maken een wijdloopige beschrijving dan ook

overbodig; ik zal mij dus tot enkcle iconografische aanwijzingcn be-

perken (^). Aan de voor- of Westzijde, boven de gekoppelde kolommen
rijzen vier standbeelden op: rechts en links St. Pieter en St. Pauwel,

daar tusschen O. L. Vrouw met het Kind en St. Jan de Evangelist,

patroon der kerk. Yijf andere standbeelden zijn, ter hoogte der balu-

strade, op een console geplaalst, boven den sluitsteen van elken

rondboog: drie aan den voorkant en een aan elken zijkant; deze vijf

standbeelden zijn min of meer verminkt: de armen en de allribulen

ontbreken meestal; ze zijn als volgt te idcnlifieeren: aan de zijkanten

(ten Noorden): de Gerechtiglieid; (ten Zuiden): dc Yrcde: aan de voor-

of \\'estzijde: het Geloof, de Liefde, de Hoop. Met andere woorden : de

drie Iheologische Dcugden (Fides, Caritas, Spes), een der cardinale

(') De verkoo]) l)rac-hl /1200 op (1867): ilc afbraak koslte /2000: in 1871 ging het voor

£900 over ia het bezit van het South-Kensington Museum.
(') Vgl. de Memorie acngaciutc den aelbaslcrdc bclden etc. aan het slot van dit opstel

(Bijlage Vu

10
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GOENRAET VAN NOREMBERG: Linkergcacclte van het oxaal.

Deugden (Jiistitia) en een allegorische fiouur: Pax. Deze laatste spring!,

iconografisch, wel eenigszins uit den band; immers duldl de traditie

te dezer plaalse wel voorstellingen van de Zeven Deugden, van Evan-
gelislen, Apostelen of Kerkvaders, naast bas-reliefs met tooneelen uit

het levcn van Christus, niaar een allegorisciie figuur als Pa.v is hier,

voor zoover iiv weet, wel iets nieuws.

Maar o! hoe goed kunnen wij, menschen van 1918, ons voorstellen,

dat onze voorvaderen in IGIU een heel bijzondere piaats aan het beeld
der Vrede inruimden, wanneer wij er aan denken dat juisl het jaar te

voren het Twaalfjarig Besland was gesloten ....

De vier nissen waarmee de balustrade getlankeerd is, bevalten
schilddragers; deze moesten voorstellen: „een antiquis geslolfeerl mans-
persoon, ende in zynen schilt dwapen van Brabant"'; — ..het belt van
iiartoch Godel'ridus. fuiulateur deser Sladt van Shertogenbossche heb-
bende zyn wapen in synen sehilt"; — „een nianspersoon met eenen
laurcrans opt hoofi, antiquis gecleet, hebbende in zynen schilt het
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COENRAET VAN XOREMBERG: De Dorstigen laven.

(Een der in 1917 weergcvonden reliefs van hot oxaal).

wiii)cn van dc [I'jIsIrm--

loglieii Aelherl ciule

Isnl)ella''; — en „eenen

W'ildcnian, hebbende in

zynen schilt de wapen
deser stadt 'Tshertogen-

l)ossclie". — De eenmaal

..oeschilderde"' wapen-

tcckcns zijn verdwenen.

De kleine reclitlioe-

kige relievo's welke oni

de balustrade heenloo-

pen slellen voor: zijkant

ten Noorden „de GeboirteChristi'" en „dotTerande derdrye coninghen'C);

voorkant: ,,de Bruyloft, daer van water wyn worde gemaekt" ; „daer

Chrislus met vyfTgarstebroykens ende twe vischkens de scliair spysde";

„de transfiguratie opten bcrch Thabar"; ..daer (Christiis) in den hotr

worde gevangen''
;
„Ecce homo"; ..daer Chrislus ter crden liggende,

gecruyst worde": ten Zuiden: de Verrijzenis en de Hemelvaart (^). Deze

iconografie werd aangevuld door het groote crucifix dat sedert 1592 le

dezer plaatse hing, en dat in 1G32 verdween.

Aan de koorzijde moesten, volgens de Memorie en het besluit der

Schepenen, nog achl relievo's komen, voorstellende het Laatste Oordeel

en de Zeven Werken van Barmhartigheid. benevens een beeld van den

Salvator. Te Londen echter staat het oxaal niet vrij, maar werd met

de achterzijde tegen den zaalwand aangebouwd. De middenarkade is

als een doorgang opengelaten, doch aan de achter- of koorzijde is er

niet anders van het werk te zien dan de twee kolommen die dezen

doorgang flankeeren, met archivolt en hoekvelden. „De achterzijde is

verloren"" schreef Victor de Stuers in zijn Gids-artikel: ..de brokstukken

ervan moetcn zich nog in de St. Janskerk en in handen van enkele

particulieren bevinden". Op mijne navraag was Dr. J. Kalf zoo vrien-

delijk mij (in 191()) mede le deelen. dat hem onitrent het beslaan van

zulke i'ragmenten in Nederland niels bekend was.

Ondertusschen is men ook in het Victoria-and-.\lbert Museum zelf

op xoek gegaan. en korlcn lijd gclcden onldekle men boven op het

oxaal een paar nuuuk'n met oiide. gcl)i()kcn maiinerplalen. die daar

(') Zooals liet werk tlians is opgcsteld koiiil dc Ofj'crande het ccrsl; in plants van dc

Gcboorte liceft do kunslenaar cigcnlijk de Aanbiddiug der Herders voor};;c.steld.

(') Deze l)eide onderwerpen worden niet in de Memorie vernield.

12
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COENRAET VAN NOUEMliEKG: Reclitcit<C(lccUc van lift oxaal.

ongclwijfeld scderl bijna eeii halve eeuw vergeten warcii. Die stukken

bleken nie[ anders te zijn dan de ontbrekeiide reliefs! Onder de intel-

ligente leidiiig van den heer R. P. Bedford, assistent aan de afdeeling

Architectuur en Beeldhouwwerk, is men er in geslaagd deze fragmenten

weer samen le voegen, en de acht relievos geheel compleette herslellen.

Het is ons een voorrecht daarvan enkele afbeeldingen te kunnen geven.

Van het Salvator-beeld en van het sierwerk dat ongetwijfeld ook aan

de achterzijde nioct bestaan hebben, ontdekte men echter geen spoor,

zoodat vooralsnog geen volledige reconstructie mogebjk is, bijaldien

men er ooit mocht toe besluiten om het monnment op nicer ralioneele

wijze op te stellen.

Thans blijft nog het meer decoratieve beeldhouwwerk te verniel-

den: de engelenfiguren. kronen en horens van overvloed dragende, in

de hoekvelden der bogen; de nietopen- en -triglyphenfries boven de

gekoppelde kolommen; de vruchtenkorf-consolen boven de sluilsleenen

der bogen, en de arabeskenfries die daarachter loopl; en ten slotte de

13
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COENRAET VAN NOREMBERG: De Ziekea verplegen.

(Een tier in 1917 weergevonden reliefs vau liet oxaal).

fries vail Iicl liooldgc-

slcl (Icr hiilustrnck'. Al

(lit bceldhouwwcMk is

in albast; de schacli-

leii der kolomnien en

kolonnellen in rood

geaderd manner; de

architraven, archivol-

Icn, kroonlijslen enz.

in zwart niarmer of

..loctssteen"'. Tien ko-

peren kandelaars, ge-

goten 'door Anthony

Janssen, „keteler"', prijken boven op het oxaal.

Wij merklcn reeds op, dat het werk in reclile lijn afstanit van de

oxalen van Jacques Dubroeucq, te Bergen, en van Cornelis Floris, te

Doornik. Vooral met dit laatste werk gaat de overeenkomst zeer verre,

zooals bij een vergelijking der afbeeldingen dadehjk in het oog springt.

Te 's-Hertogenbosch is echter de (ook in golliische oxalen veelal aan-

wezige) uitsprong, dienende als lezenaar, verdwenen. En, constructief,

is er grooter onderscheid. Dubroeucq zoowel als Floris Helen de tribune

rusten op drie tongewelven met caisson-versiering, geheel naar den

geest der renaissance. Meester Coenraet echter verkoos drie kruis-

gewelven op ribben, en deed daarmee, chronologisch. een llinken slap

achteruit. Hoe kon hij, zevenliend-ceuwer, grooter hulde brengen aan

de nog steeds niet

verwurgde Iradilie
y^iWS^PSt,-'-* ^-.*

derGothiek, dan door

hier een constructie-

ven vorm toe te pas-

sen, die juist de sleulel

tot de gothische ai'-

chitectuur in al liaar

1 uisler is geweest? Bio-

logen zouden spreken

van een reversie-vcr-

SCllljnsel. Maar Alees-
coenraet van NOREMBERG: Oe Gcvangcnen bczoelicn.

ler Coenraet wist Wel (Een der in 1917 weergevonden reliefs van lict oxaal).
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CORNELIS FLORIS: Het oxaal der kathedraal van Doornik (1570—1573).

wat hij deed. Floris' tongewclveii vallen zwaar op dc zuileii ncer, en

een horizonlaal vlak dekt de riiimte er tusschen eii sluit het oxaal aan

de zijkanten ongracelijk af. De kruisgcwelven veroorloofden den bouw-
meester te 's-Hertos'enbosch om de kolommeiikoppels ook in de dieple

met rondbogen te vcrbinden, waardoor zijn constructie heel wat luch-

tiger en gespicrder werd ('). Hij had echter met een eenvoudig kruis-

gewelf zonder ribben hctzcH'de resultaat kunnen bcreiken. Ribben en

sluitsteen zijn een niet te miskennen concessie aan den ten onzent

zoo diep ingeworlelden geest der Golhiek — en het feit verdient onze

aandachl.

Een gelukkige innovatie van Coenraet van Nuremberg was ook

om elk kolommenkoppel met een „dorisch" hoofdgestel te verbinden.

Floris had slechts een arehitraaf boven zijn kolommen laten loopen,

aan een stuk met de archivolten verbonden, en die arehitraaf schijnt,

(') Daarentegen moest hij, om het bouwwcrk staande tc houden, zijn toevliicht nemen
tot ij/.eren ankers, die te Doornik niet voorkomen; maar ook hierin volgde hij het

voorbeeld der gothi.sciie architecten, die onvei inijdelijk denzelfden kunstgrecp niocsten

gebruiken wanneer hun oxaal niet zijdewaarts tegen de pijiers der viering kon aanlcunen.
Steunbecren waren hier, esthelisch, bezwaarlijk aan te brengen.
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COENRAET VAN iNOREMBERG: Sehilddraser.

op liel oog, nict berckcnd voor

de er op ruslcnde inassa. Door
slerkeren uitspron^ der kroon-

lijslcn en hot plaatsen dcr hcclden

boven iederzuilenkoppclverkrceg

Meesler Coenraet ook meer lijn

en Icven in zijne constructie, die

heel wal slanker en veerkrachtiger

op liaar voetsluk staat dan het

eenigszins logge monument van

Cornclis Floris.

Beschouwen we het beeld-

houwwerk, en vooral het decora-

tieve beeldhouwwerk, dan valt

een verregaande verwantscliap

met Corn. Floris niet fe misken-

nen. Floris was zijn loopbaan als

decorateur begonnen, en hij is

dit in lioofdzaak gebleven; onge-

twijfeld zijn architectonische scheppingcn als het Stadhuis en het

Oostersch Huis te Antwerpen van groote beteekenis; onpersoonlijker

schijnen zijne gebeeldhouwde figuren ; maar zijne oorspronkelijkheid

ontwikkelt zich met voile kracht in zijn sierwerk, en hiermede heeCt hij

dan ook den stempel gedrukt op de kunst van zijn tijd en van zijn land.

De friezen die om het oxaal van 's-Hertogenbosch loopen, met hun
„grotissen" en „compartementen", hun festoenen en arabesken, hun
ranken en vruchten, hadden evengoed uit Floris' werkplaats kunnen
komen. (icheel op Floris geinspireerd zijn de kleine maskers die hier

en daar komen kijken, en de engelen met kronen of hoornen van over-

vloed in de hoekvelden der bogen, die in vrijwel gelijken vorm op

tallooze werken van Floris zijn te vinden, b.v. op den gevel van het

Antwerpsche Sladhuis, op de gral'tomben te Koningsbergcn, te Roskilde

enz. Aandacht verdient nog het motief van een hangenden vruchlen-

korf, dal lusschen de zuilenkoppels is aangebracht, en, op grooler

schaal, als console ondei- de gioote beelden der balustrade. Ook dit

motief gebruikle (lorn. Floris, nl. in den Sakiamentstoren te Zoutleeuw

en in het oxaal te Doornik. Zooals H. Hedieke reeds opmerkle, is het

een adaplalie. in reiiaissance-vorm, van de rijkhewerkle, laat-golhische

consolen, zooals die b.v. aan de oxaien \an Lier. 'I'essenderloo en
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Acrschot te vindcn zijn. l^vi'ii^ocd als in

de conslruelie. laat dc sluiiiicrc'iidcCiolliick

ooU hicr wccr lianr oiidc rcchlcn ncldcn.

Van de figuralieve relievos op de

galerij valt niet veel le zeggen: ze zijn

weinig karakleristiek ; Iierinneringen aaii

het Vlaamsche houtsnijwerk der vorige

ceuw mengen er zich met Ilaliaansche

invloeden; ze verheil'eii zich niet boven

den rang van niiddelniatig atelicrwerk.

Persoonlijker is de meester in de groo-

tere beelden. De schilddragers staan er

kranig voor, al stoorde de beeldhouwer

zich, ondanks de antieksche kleedij, blijk-

baar aan geen ,,kan6n"': hun hoofden zijn

veel te groot. Nietteniin is b.v. het als

Imperator uitgcdost figuurtje geen kwaad

stuk beeldhouwwerk; hertog Godefridus

heeft wel een expressieven kop.

Curieus zijn de vrouwenbeelden ; ik

zeg curieus. want mooi zijn ze eigenlijk

niet. Ze hebben een eigenaardigen. vreem-

den trek. Zie de Carilas b.v. met haar wat

gebogen hoofd,\vijde neusvlcugeis.vooruit-

springende bovenlip; zij glimlacht, schijnt

het, en droomt, maar de steile blik uit hare

wijd uit elkaar staande oogcn heeft iets veronfrustends; de Eides d'w zich

met haarwetstafels en afgebroken kruis geducht schijnt te vervelen,zieter

ontevreden en huisbakken uit; de O. L. Vrouwenfiguur, een rij lager, lijkt

wel een onnoozel sloofje. Waar heeft de meester deze types vandaan?
Ze zijn wat ongewoon in de kunst der Nederlanden, en kunnen er wel-

licht, meer dan eenig ander detail, toe bijdragen, om meer werk van

Coenraet van Xoremberg le identifleeren. De overige, bier niet genoemde
vrouwenbeelden, vertoonen minder uitgesproken kaiaktertrekken.

In de drie groote niansliguren boven de kolommen vertoont de

meester zich misschien wel op zijn best; er zit heel wat beweging in;

ze staan daar met een Michelangesken zwaai. De ko])pen zijn inder-

daad e.xpressief en edel van suit; men kan b.v. den St. Pieter een zekere

grandezza niet ontzeggen. De draperieen, ondertusschen, zijn slap; de

mantel van St. Jan lijkl wel gcdeukt piaalmelaal.

culm; U.I \

Carita;,.

17



HET OXAAL VAN S-HERTOGENBOSCH

Hot opmcrkclijke in dil beekl-

cn sicrwerk is hcl uitc'enIo()i)eiule

l<ariikl(.T (Ilt verschillcnde onder-

dceicn. Mel de zooevcMi vennelde

heiligcn-bec'ldcn slaaii we midden

in de Barok: nieest al hel verdere

l)eeldlu)U\v\verk, en vooral hel sier-

werk beiioorl lol de klassieke Renais-

sance; enkele delails ontleenen linn

vormen eenvoudig aan de Golliiek.

Het spreekt vanzelf dal men al

dil werk niet aan een en dezelfde

hand kan loeschrijven. MeeslerCoen-

rael werd geholpen. Tot hoeverre?

Dil vail mocilijk na le gaan. In ieder

geval schijnl dcze medehulp van

meer ondergeschiklen en ambach-

lelijken aard te zijn geweesl. In alle

ontwerpen, conlraclen, processtuk-

ken wordt alleen en uilsluitend zijn

naam genoemd; hadde eenig kunste-

naarvan bcleekenisniel hem samen-

gewerkt er ware allichl een spoor

in de oorkonden van overgebleven.

Waarschijnlijk lijkl hel mij, dal hij

de uitvoering van het sierwerk aan

een door Corn. Floris geschoold

steenkapper heeft overgelaten. Bij gebrek aan eenige andere aanwij-

zing moet het figuratieve beeldhouwwerk dan aan hem zelf worden

toegeschreven. En in ieder geval blijtl hij alleen voor conceplie en

uitvoering van hel geheel veranlwoordelijk. en hel feil dal hij zoozeer

van elkaar verschillcnde slijlen en vormen in zijn werk heeft geduld,

blijfl beslaan.

Is dil een wclbewusl en gewild eclectisisnie. zooals wij hcl in dc

XIXe eeuw al Ic gocd hcbben gekend"? Ik geloof hel niel, en niccn hicr

vooral ccn xooi'bccld Ic zicn van hcl gclijklijdig voortlcxcn van vcr-

scliilk-mU' sli'flxlsiiii;c'i! in de kunsl. van vcrouderde kuiishoi-nicn, die

niel door dc nicuwcrc nenmngen worden, maar nicl vcrbazcndc Icvcns-

levenskrachl cr luiasl blijvcn voorlbestaan.

In dc lamstgeschicdcnis, cvcnals in icdcr aiulcrc wclcnschai). Icidt

COENRAET VAN NOREMBERG; St. Petrus.
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dc zuclit tot rangschikkcn oerccdclijk lot

een willekeurige verdeeling in vakjes en

hokjes van wat in de werkelijkheid gehecl

dooreengestrengeld is: en zulke verdce-

ling geeft ons vcelal een gelieel verkeer-

den kijk op het werkelijke verloop der

onlwikkcling.

Vooruitstrcvcnd schijnt Coenraet van

Noreniberg ondcrtusschen niet te zijn ge-

weesl.Zijnoxaaldagleekentvan IGIO—1613

en gaat, op enkele oudcre vormen na, in

hoofdzaak terng tot Corn. Floris, wiens

werkzaaniheid tussclien de jaren 154(3 en

1575 valt.

Toen men over dit oxaal bcgon te

onderhandelen, was er sedert twee jaar

een jong schilder uit Italie in de Neder-

landen teruggekeerd ; die jonge schilder

voerde heel wat in zijn mars: hij Iieette

Pieter-Pauwcl Rubens. En in die mars

zaten o. a. de teekeningen voor zijne (pas

kUer uitgegeven) Palazzi di (lenoua. Toen

hij in 1611 zijne woning op den Wapper,
le Antwerpen, begon te bouwen, benut-

tigde liij het daar verzamelde materiaal,

en hiermede deed de Barok voor goed

haar intrede in onze architectuur.

De portiek, die hij tusschen binnen-

plaats en tiiin zijner woning oprichtte, heeft de silhouet van een

oxaal; en het is leerzaam om deze portiek met het gelijktijdige

werk van (Coenraet van Noremberg te vergelijken. Rubens neemt
een loopje met de klassieke vormen, welke Coenraet van Noremberg
gewetensvol had toegepast. De middcnste rondboog vervangt hij

door een Michelangeske poort met gebroken hoeken ; van een

entablement laat hij slechls fragmenten over; hij plakt een fronton

tegen den opgaanden wand, en brcekt het in drie stukken om
ruimte le maken voor nissen met borstbeelden — in een woord: hij

is bezeten door den demonischen geest der Barok. Had hij hiermee

het nieuwste snufje uit Italie meegcbracht? Geenszins. Michelangelo's

Porta Pia en Alessi's Genueesche paleizen — Rubens' architectonisch

COENRAET VAN N0RE.\n5EI\G:

St. .laii de Evangelist.
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fvan.nc'lic — sloiulcn ci* iil zoowiil ct-n

halve ecuw. Ze bchocfdcii bij de k-veii-

(lii;e hcliTkkingcn tussclicn Nooid cii

Ziiid ten onzcnt niel oiihckt'iui Ic 1)1 ij-

vfii. Miuir or was Kiibens" k'nipcramenl

noodig oni dien slijl. ol'licvcr die slrek-

king, ten oiizcnl world Ic doen schielen

en lot ids gehed d.gciis Ic onlwikkden.

or do Nederlandschc architcdiuir hiir-

iiK'dc gebaal was, laat ik hier in hel

midden. Hd eenige, waarop ik wilde

wijzcn, is hd chronologisch sanien-

li'dTen van hd oxaal van "s-Herlogen-

bosdi met hd Rubenshuisle Anlwerpen,

en de haasl chaolische verscheidenheid

die op dat lijdslip in onze bouwknnst

heerschle.

De Barok zou,overigens, onder den

machligen invloedder JezuTden, weldra

Iriomfant uit dien chaos te voorsdiijn

treden. Hd oxaal zou allengs zijn bdee-

kenis en zijn oorspronkelijke fundie

verliezen; er werden nog wel oxalen

opgericht('), maar dan veelal aan het

weslelijk einde van hd schip, in den

vorm eener eenvoudige galerij of tri-

bune; ook nu nog geeft men den naani

van ,,oxaar", of, volksetymologisch

,,hoogzaar", aan een soms te dier plaatse uit hout en ijzer opgetim-

merden vloer met borslwering, zonder eenigen architectonischen vorm,

waarop zangers, organist en muziekanten hun plaats vinden — maar

die met een eigenlijk oxaal weinig of niets meer te maken heeft.

COENRAET VAN NOHEMBERG:
St. Paulus.

(') Zulke oxalen van lateren datum zijn b.v. te vinden: in de St. Vincentiuskerk te

Soignies (volgens Reusens: 1641); in de St. Jacobskerk te Antwerpen (1609); in de Salva-

torskerk te Brugge (1679— 1682); in de St. Baafskerk te Gent (1764). Breeder Huyssens

(t 1637) ontwierp een oxaal of galerij voor de Jezuletenkerk te Brugge, dat nict werd

uitgevoerd, maar waarvan de belangwekkende leekening in het archief der St. Carolus-

Borromeuskerk te Antwerpen wordt bcwaard (afgeb. Joseph Braux S. J., Die hclgischcn

.Icsiiilcnkirchcn, 1907, p. 135).
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p. p. RUBENS: Poitick in zijne woniaj^.

(Volgens de lijnteckeniiig van J. Stordiaii en N. de Kcyzer in het Rubens-Album van Ernest
Buschmann, Antwerpen, 1840).

Teiloops wcrd hicrboven melding gemaakt van hel vcrband tus-

sclien het oxaal van s-Herlogcnbosch en het oxaal dat tusschen 1592

en 15!)G door Rafael van den Broecke, alias Paludanus, in samenwer-
king met Michiel Dressier en Hubert Goes in de O. L. Vrouwenkerk
te Antwerpen werd opgericht.

Heeft Coenraet van Xoremberg dit werk eenvoudig gecopiecrd, en

hebben we daarin dus ecn gelrouwe repliek bewaard van het ver-

dwenen origineel? Zeker niet! De bcslissing der Stadsregeering van
's-Hertogenbosch luidt wel, dat het oxaal zou worden uitgevoerd „opten

voet ende conformelyck der schilderye oft pourtraict vanden oxael in

Onse-Lieve-Vrouwekerck tot Antwerpen", doch het lange proces be-

trettende dit werk loopt juist over hetgene „tot het voorschreven pour-

traict bygevueght ende veranderf wcrd; de waardc van dit extra werk
werd door expcrlcn-kunstbrocders geschat op nicer dan de hellt boven
het oorspronkelijke bestek, en de rechtbank vereenigde zich met deze

schatting. Van een slaafsche copie kan er dus allerminst kwestic zijn.

In ieder geval blijft het beeldhouwwcrk geheel oorspronkelijk, aan-

gezien hiervoor een afzondcrlijk programma werd voorgeschreven (').

() Vgl. Bijlage V.
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Mc'ii nuig (Ills luiiiiK'iiK'ii, dal licl oxiuil Ic "s-llfiioyciiljoscli wcl in

zijn grootc lijiicii iiicl hct Anlwcrpsche ovcreeiislcnulc, d. w. z. dal dil

laatslc beslond nil ecu Iribunc met baliislrade, iicdra.i(c'ii door diic

rondbogen en vcrsicrd met bccldhouwwerk, maar dal dc iiilvocring

en dus bet eigeiiUjke kuiislkarakler van l)eide werken gron(bg vei-

scbilde. De makers van liel Anlwerpscbe oxaal genieten overigens maar
een matige berocmdbeid; een schitterende oorspronkelijkbcid kan men
bezwaarbjk bij ben veronderstellen. en waarscbijnlijk stonden zij,

evengoed als Coenraet van Noremberg zelf, min of meer onder den
• ban van Cornebs I'loiis.

De nicuwsgierigheid beeft er mij loe gedreven, na tc gaan, of de

oude scbilders van kerkinterieurs ons lets naders over bet Antvverpsche

oxaal zouden vveten le vertellcn. Het was, onder de tegenwoordige

omstandigbeden, een ondankbaar werk; maar ik twijlel er aan, of er

andere resultaten te verwacbten zijn, dan degcne waar ik voorlooj)ig

toe gekomen ben.

Deze zijn in boofdzaak negafief. Immers bebben onze kerken-

scbilders in den regel niet naar letterMjke getrouwbeid geslreefd. Het

binnenzicbt van een kerk was bun een motief, waarop zij vrijeHjk

variaties bordnurden, en naar bebcfte wijzigden, bijvoegdcn of weg-

Heten. Het was er ben om te doen, een scbildcracbtige ruimte op bet

paneel le brengen, met kunstig spel van Hcbt en perspeclief, en deze

Heten zij door een kunstbroeder met figuurtjes stoffeeren; om arcbeolo-

giscbe nauwkeurigbeid bekommerden zij zicb allerminst. Zoo werkten

de bekende uitbeelders der Antwerpscbe katbedraal: Hendrik van

Stecnwijck en Pieter Neefs, vader en zoon. De oude Van Steenwijck was
de voorganger in liet bebandelen van dit speciale onderwerp; bij stierf

omstrceks 1603, tcrwiji bet Antwerpscbe oxaal pas in 1596 was vol-

tooid; bij kan bet dus alleen in zijne laalsle levensjaren bebben ge-

scbilderd, en ik beb dan ook maar een aan bem toegescbrcven werk
gevonden, waarop bet is te berkennen, nl. een Kerkinierieiir, dat ik als

de O. L. V. kerk te Antwerpen meen te mogen identifieeren, vroeger in

de verz. Hermann Emden te Hamburg ('). Het daar afgebeelde oxaal

stemt in de boofdlijnen vrijwel met bet Bosscbe overeen ; bet beeft drie

rondbogen. gekoppelde kolommcn, een balustrade en beelden boven
de kolommenkoppels en midden op de rondbogen. Van Steenwijck's

slukken in de verz. Crespi, Milaan, en in bet museum van Budapest

('} Geveild bij Lcpkc, IJerlijn, 3 Mei 1910, no. 33. Het sink is mij cnkel uit een af-

bccldin},' bekend; de altribiilie is wcinig ovcrluifjcnd; de harde, droge behandeling
hcrinncrt vcclmcer aan den Jongcn Van Sleenwijok.
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zijn van vroegeren datum en ver-

toonen een oxaal met spitsbogen.

De Neetsen varieeren zeer

in luinne voorstelling. Hot stuk,

eerlijds in de verz. Stecngracht,

heeft een oxaal met een renais-

sance-balustrade, rustend op

„Dorische" kolommen en ....

spitsbogen ! Op de voorstclling in

't Mauritshuis is de niiddenboog

veel grooter dan de zijbogen; te

Brussel ziet ziien boven het oxaal

een tref met boog crucifix, wal
elders niet lict geval is; te Cassel

ontbreken de beelden boven de

zijbogen, etc. Het verst gaat de

overeenslemming op een inte-

rieur der 0. L. V. kerk in de

Wallace-collectie te Londen, zoo-

als uit de hierbij gaande detail-

afbeelding kan blijken.

Een oogenblik bad ik gedacbt, een beslissend document te vinden
in een stuk van Isaiic van Nickele in bet Fitzwilliam-museum te
Cambridge, waarin zonder twijiel de Antwerpsche hoofdkerk is afge-
beeld {"). Men had mogen verwachten dat deze leerling of navolgcr
van den kostelijk-preciesen Pieter Saenredam de kwaliteiten van zijn
leermeester zou hebben overgeerfd. Maar zijne interpretatie van de
O. L. Vrouwen blijft in meer dan een belangrijk detail fantazistisch;
zijn voorstclling van het oxaal met drie rondbogen (waarvan de bui-
tenste breeder zijn dan de middenste!), op enkele kolommen rustend
en met een zeer eenvoudige balustrade en karig beeldhouwwerk, is

dan ook niet betrouwbaar.

(') H.\xs Jantzex {Das niederlandischc Archileklurhild, 1910) vermcldt het als , Kirchen-
inneres"; het origineel was hem niet bekend en hij zcgt dan ook dat Van Nickele, op een
enkele uitzondering na (een Paleisvestibule- uitsluitend de St. Bavokerk te Haarlem heeft
gcsehilderd. Het stuk te Cambridge stelt echter wel degelijk de O. L. V. kerk tc Antwerpen
voor. — Toevallig kan een ander stuk in hetzelfde museum nog aanleiding tot een kleinc
aanvulhng geven. Het stelt dezelfde kerk voor en is gesigneerd Den avden Xeeffs. Dit zou
dus nog een uitgangspunt kunnen zijn om het werk van vader en zoon uit elkaar te
houden, hetgeen, zooals Jantzen opmerkt, zeer lastig is. Het oxaal op dit stuk vertoont
dne rondbogen op enkele kolommen, en is slechts met een enkel beeld versierd erboven
een groot crucifix met O. L. Vrouw en St. Jan.

Het oxaal der 0. L. V. kerk te Antwerpen.
(Detail uit een schilderij van PETER NEEFFS, iu

de Wallace-Collectie tc Londen).
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Uit licl voorgnaiule vail dus allecn le besluiten. dal ondanks vele

varianlcn lict Aiilwi'ipsclic oxaiil bij onze oiule kerkcnsihildcrs in zijne

hoofdlijncn mcl liel liossche ovcrci'iislcnil, zondcr dal kttcilijUo navol-

ging valt aan le wijzcn. W'aardoor de liiorbovt'ii hiiigs aiukrcn weg

verkregen conclusie dus alleen bevesligd wordl.

Trachten we de incb-ukken sanien le vallen. die we ondcr de be-

sthouwing van Coenraet van Xoremberg's werk bebben opgedaan, dan

vinden we in bein zeker geen meesler van sterke oorspronkebjkheid en

scbeppingskracbt. Hij ondergaat of gedoogl in zijn werk de mcesl uiteen-

loopende invloeden. bij sHngerl been en weer lusscben verscbillende

stroomingen. En tocb Ireedt zijn personaHleil telkens mel min of meer

kracbt op den voorgrond: in den bouw van zijn oxaal, waarin hij

Floris zeer beslist aan elegancie en veerkracbt overtrefl; in de vrouwen-

beelden, die niet ,,mooi'" mogen beelen, maar die men ecn eigen accent

niet kan ontzeggen ; in de groole, sloere mansfiguren, die met den

onsluimigen geest der barok zijn bezield.

Wat heeft deze \\'aal uit zijne geboorteslad medegevoerd, wat beeft

hij van de Brabanders geleerd? Sommige critici bebben zich sedert

enkele jaren met meer ijver dan succes loegclegd op bet verdedigen

der stelling, dat de kunst in bet VValenland een eigen onlwikkeHngs-

gang heeft gevolgd, en ten alien tijde en in alle uitingen aan een eigen

aard getrouw is gebleven; die eigenaardigheid en zelfslandigheid zou

dan bierdoor worden verklaard en bewezen, dat de kunst daar, in

tegenstelling met de overige Nederlandsche gewesten, een uiting was

en nog is van bet „genie latin". Ik zal bier over die kwestie niet uit-

weiden, maar mij vergenoegen met de opmerking, dat Coenraet van

Noremberg werkte in een tijd, toen heel de kunst der Xederlanden al

sedert zoowat een eeuw met Italiaanscbe invloeden was doordrongen;

bet specifiek Waalsche of Latijnsche(!) dal hem dan van zijn Vlaamsche,

Brabantsche of Hollandscbe vakgenooten zou onderscbeiden, vermocht

ik dan ook niet le ondcrkennen ; zijne kunst doet zich veeleer voor

als een typiscb mengscl der stroomingen, die zich in bet begin

der XVIIe eeuw in onze lage landen kruisten; en dat Coenraet van

Noremberg uit die tegenstrijdigc elementen een monument beeft weten

op le bouwen, sierlijk van ordonnanlie, nobel van lijn, waarin niels

stuil of scbokt, is zeker een verdiensle, die hem niet gering mag
wordcM aanoerekend.
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HET OXAAL VAN 's-HERTOGENBOSCH

JOHANNES BOSBOOM:InterieiirderSt.Janskerkte's-Hertogenbosch.
(Aquarel'mliet bezit van den Heer C. G.VattierKraane,te Amsterdam).

Waiineer wij thans tot ons uitganospunt terugkeeren, en het be-

trcuren, tlal dit oxiial voor de Ncderlanden verloren is, spreken we niet

uit loiitcr baatzucht. Een kuiistwerk dat vcrwijderd wordt van de plaats,

waarvoor het werd opgevat en uifgevoerd, veiiiest vcelal een groot deel

van zijn waarde. Op dezen regel bestaan niaar weinig iiitzonderingen.

Hoe het oxaal er in de St. Janskerk heeft uitgezien, daar wcet ik

niet uit eigen aanschouwing van mee te spreken; niaar een geniaal

uitbeelder van kerkruimten bewaarde cr de herinnering aan in een
heerlijke aquarel, waarvan ik, dank aan de bereidwiUigheid van den
eigenaar. den Heer C. G. Vattier Kraane, hiernevens een afbeelding

kan geven ('). Bosbooni maakte het oxaal tot' het centrum zijner

(') Eigenaardiger wijze is deze aquarel gedateerd van 1886, toen het oxaal al sedert
twintig jaar was afgebroken. Evenwel had Bosboom reeds van 1836 en 1840 af in de St. Jans-
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composilic : in 't verkort gezien, conlrasleeii het als cen donkcre

massa legcn hcl warme liclit van liet zuiderlranscpl; de geloovi^en

schuilen ootmoediij aaii den voci van hcl monument, en hoven

luin gehooen lioofden kronkelen w ierookwolken op in liet gouden

scliijnsel ....

Men zal misschicn zeggen, dat Bosboom cen dichter was, en de

werkelijklieid mooicr zag dan zij was. VVie nicer van nuchterc zakc-

lijkheid houdl. bekijke dan de fotogra(iecn, die vlak voor de afhraak

genomen werden, en waarvan Dr. .1. Kalf zoo vriendelijk was. niij

een afdruk Ic bezorgen.

Veel verbeeldingskiaelil is er niel loe noodig oni ziih voor le

slellen, hoe hef oxaal er in zijn vollcn luistcr uilzag. Seheip eonlrasleerde

bet tcgen dc heldere pijlcrs en bogen van het koor; arehilravcn en

kroonlijsten van glimmend zwart marmcr omlijstten de velden van

gebeeldhouwd. ivoorblank albast; daarlegen losten de gcpolijste zuilcn

uit van warmrood, met wit dooradcrd marmer; bovenop kaalste het

Hcht op 't spiegelend koper der tien kandelarcn. Als een van kost-

baarheid schitterend sclirijn rees het op voor het allcrheiligste van

den tempel, waarvan het de mysteries moesl besehermen en hullen

in een liooger sfeer ....

^^'at gebeuren moest, toen men dit werk ging overplaatscn naar

de mistige, rookerige boorden der Theems. is gebeurd : het werd

allengs- bedekt door een laag van dat grauwe, kleverige stof, dat zich

aan alles vasthccht, dat alles versmelt tot een zelfden, groezebgcn toon.

Al zijn kleur en zijn glans heeft het monument er bij ingeboet; het

staat daar vreemd en ongclukkig onder het koude bovenbcht van cen

groote, holle zaal, tegen een troosteloozcn wand geplakt, waar het —
o vernederingi — als een doorgangspoort dicnsl moet doen. Het rust

op een stylobaat van.... moderne ceramiektegeltjes: daarvoor loopt

de gegoten ijzeren overdekking van dc verwarmingsbuizen. Alleen aan

de benedcnste helft der zuilcn hebben de voorbijgangers door het

schuren hunner kleeren belet, dat het stof zich al te dik zou ophoopen,

en daar alleen komt het gcbruikte matcriaal nog eenigszins tot zijn

kcrk gewcrkt: cen schets van bovengemclde aquarcl bevindt zich in het bezit van den

Hecr Laverge, tc Rotlerdani, cen forsclie koolteekening, op groot fonnaat. treft men aan

in dc vcrzameling van den Hcer J. C. J. Drucker, tc Londen iVgl. Mariiis en Marlin,

Johannes llosboom. pp. 123, \2r>, IJO, 152). Een minder uitgewerklc aquarel met hctzelfde

onderwerj) kwam voor op dc verkooping der vcrzameling Wcstmacott {Londen, 10 Mei VMS).

De bovenbouw op het oxaal, die Bosboom's afbceldingen te zicn gcven, is blijkbaar het

,altaer ende twee pilerncn", waarovcr in een passus van hetvonnis (Bijlagc VIIi kwcstie

is ; die bovenbouw was verdwenen, toen dc verdcr gercproducccrde fotografieen werden

iiitgcvoerd.
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COENRAET VAN NOHEMBEIiG: Hct oxaal op zijn ooispionkclijke
plaats.

(Naar een fotografische opname, beriistende bij het Departement vau
Binnenlandschc Zaken, Den Haag, onmiddellijk v66r de slooping
uitgevoerd).

recht. De dcelen zijn ook niet overal zorsvuldig gevoegd, zoodat de
falale indriik van een afgietsel nog vcrhoogd wordt. Aan dicn indruk
is overigens nict te ontkomen : „Nol a cast, but the original screen"'

betoogt de Catalogus. Dat deze toelichting noodig wordt geacht, zegt

genoeg! En bovendien : wie leest catalogi? Tusschen bet verbi.jsterende,

in twee stukken opgestelde afgietsel van den Trajanus-zuil op ware
grootte, en middeleeuwsche graftombes van al of niel verguld pleister,

treurt bet oxaal daar, miskend en veistooten, onder zijn krip van
Londenscb stof. Ik sluit met den wenscb dat zicb — „after tbe

war" — een barnibartige band nioge uitstrekken om bet werk van
onzen (]oenraet van Noremberg ^'an dit rouwfloers te verlossen.

P. BLISCHMANN.
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COENRAET VAN XOREMBERG: Het oxaal op zijn ooispronkelijke plaats.

(Xaar cen fotogiafische opname, berustende bij lict Departement van Bin-

nenlandsche Zaken, Den Haag, onmiddellijk vuor de slooping uitgevoerd).

BIJLAGEN

^\K aan de bereidwillige tusschenkomst van Mr. J.P. \V. A.

Smit, RijUsarchivaris in Xoordbrahant. te "s-Herlogen-

boscli, ben ik in de geleoenlieid hier vonr het eerst de

;ing bestaande oorkonden belrefTende de oprichting van

liel oxaal volledig te publiceeren.

De originecle stukken. die eenmaal tot het Stads-

arciiiel' belioorden. bestaan echter niet meer, maar wel de gelijktijdige

copijen, welke per nolaris voor de fabriekmeesters der St. Janskerk

wcrden gcmaakt, en nog in het Kerkaichief berusten; met de wel-

willende loesteniming van den heer plebaan werd daarvan het afschrift

genomen dat verder volgt.

Het is steeds leerzaam en aantrekkelijk, oni het onlstaan van een

kunstwcrk. aan de hand van dergelijke oorkonden. in de atmosfeer

van den lijd tc kunnen volgen; maar dezc stukken hebben nog een

bijzonder kunslhistoiisch belang. Er is nl. kwestie van een tweede

ontwerp voor het oxaal, dat door de kerkmccslers werd aangeprezen,

maar dat niet tot uilvoering kwani — bbjkbaar wcgcns de hoogere

kosten: een oxaal met vijf rondbogen. Dit oxaal wordt uitvoerig be-
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sfhrcvcn in het „Bcstcclv", waarhij ccn Icckening hchoorcic; ook van
hct uitocvocrde oxaal was cen ..scliilderije oft pourtrait-r' bij dc stukkcn
gt'voegd. Deze bcide tcekenin.ocn wcrdcMi echter, jammer genoco-, nid
mode gecopieerd; allhans er is, volgens niedcdceling van den heer
vSmit, geen spoor van overgebleven. Ik moeht er niet in slagen om het
tweede onlwerp, aan de hand van de gegeven aanwijzingen en malen,
te reconstitueeren; de tekst staat aan duisterheid bij Vitruvius niet ten
achter; blijkbaar komen er abuizen of hialen in voor, en mijne poging
slnitle op onmogelijkheden, en moest dus, om tot een aannemelijke
oplossing te komen, al te zeer hypothelisch bhjven. WeUicht zou een
technicus tot een meer bevredigend resultaat kunnen komen, waar ik
belangstellenden gaarne toe opwek.

Een ding blijft echter van belang, en dat is, dat Coenract van
Noremberg een oxaal met vijf klassieke rondbogen ontwierp: waar-
schijnlijk een unicum in de geschiedenis der architectuur, wanneer
men de latere oxalen in galerij-vorm buiten beschouwing laat. Imniers,
zooals reeds Rob. Hedicke bij de studie van Dubroeucq"s werk aan-
toonde, is de ontwerper van een oxaal in de hoogle zoowel als in de
breedte aan vaste grenzen gebonden. „Der Gotiker, zegt hij terecht,
war nun durch den Spilzbogcn in der vertikalen Teilung frei, indem
er drei, funf, sieben Joclie und diese verschieden breit, auch unter-
einander, wiiiilen konnte, der Henaissance-komponist dagegen ist durch
den Rundbogen an drei Bogen, drei Joche gebunden, da wegen des
festen Verhiiltnisses van Hohe und Breife fiinf Bogen zu viel, vier
aeslhetisch unanwendbar sind'C).

Meester Coenraet heeft dus in zijn ontwerp een builengewone
oplossing aangedurfd, en het ware hoogst belangrijk te weten, hoe die
er kan hebben uitgezien.

Aan den Heer Smil dank ik ook een afschrifl van het vonnis van
den Raad van Brabant, waarvan verder uiUreksels volgen.

I.^ Verslag der fabriekmeesiers der SI. Janskerk arm de Schepenen
van 's-Herlogenbosch, in zake het oxaal. waawoor livee vevschillende
onhuerpen nwrdcn voorgelegd.

Aen den drije ledenen deser stadt Shcrlogenbossclie.

Verthoonen met alder reverentie Uw. Eerwerdighc onderdanige de tegenwoirdige
fabryckmeesters der kercke van St. Jans-Evangeliste derselver stadt, dat, hoewel tot
ineerder chyraet der voirs kercke was gerequireert tc maecken een oxael in plaetse van
fgene, welck deur den brant I) ende anderssins tenemael is geruTneert ende te nyet
gebrocht, Uw. Eerwerdighc nochtans considercrcnde, dat tzelve oxael nyet gevucchelijck
en conde gemact oft gestelt worden, voir ende alleer het cruyschoir nae den suyden toe
behoirlijck met steenen ware gcwulft ende volmact, soe ende gelijck tzelve wuKlsel voir
den brant der kercke voirs ware gewcest, eensdeels uuyt oirsaeckcn, dat men deur het
steygeren ende maecken van hetzelve wulfsel tvolrs oxael souden hebben moeten be-
schadigen, eensdeels oyck, omdat men nyet versekert en was, dat tvoirss wulfsel, gemetst
ende volmact sijnde, nyet en zoude nederstorten ende alsoc tvoirs oxael grondelingc

(') Jacques Dubneucq von Mons, p. 58.

(=) 1584.
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bcdervcn, welckc rcdcnen ovcrmils tsclvc wulfscl merckelijcken tijl is volmacl };c\vecsl,

nil comcn Ic ccssercn, hcbbcn zij remonslranlen in conformilyl van Vw. I^crwcrdiHlif

{^ocdcn willc cndc inlenlic allc ncrslichcyt {;cdacii i-ndc docn docn oni by occasic van den

tcgcnwardigen lrcfve,s(') nicesters tc vinden, die in zoc bccrlijcke, conslif^c cndc vcrmacrilc

kcrckc, als is dcse cndc van de fabryck van welckc onsc voiroudcrs {^roetclijck wordcn

gcprcsen, oyck ecn schoon cndc conslicb oxacl zoudc niaccken soe tcr ceren Ciodts als

oyck tcr ccren van Uwcr Hcrwerdighc cndc allc den andcrcn dcrselver niedcborgercn,

hcbbcnde tot dyen cyndc allomnie docn nemcn inforinatic cndc ten lestcn gliccn beler

oft volconiender palroon cunnen {"evinden als sijn dcgene, die alliicr worden gecxliibert,

bcbbcnde oyck op wclbebaglicn van I'w. Ecrwcrdighc geaccordert, dat mils belalende

clirdusenl gulden op conditien cndc termynen, in dcr voirwardc biernic<le gaeiulc naerdcr

bcgrcpen. bet oxacl sal geslelt wordcn conform dcr scbildcryc oft prolrait voirs, dwelck

tot Antwcrpen in de Grocte kerck geslelt zijnde cndc nocbtans nyet in allcs accordcrcnde

nietten voirs prolraicl nicer gecost hecft gelijck men sccekerlijck is ondcrriclit) als acbtien

dusent gulden, oft soc verre men tsclvc oxacl begerdc gcmackt tc bebbcn conform der

modelIc('i, soude men niocten geven darlien dusent guldens in conformitcyl der voirs

voirwaerde, maer alsoe onder andere is beschcydcn, dat men voir kormissc iKorsniisse ?

vgl. Bijlage II i ierstcomende goclstijts den aenncmer zal moetcn advcrtcrcn van de

rcsolutic cndc gocden willc van Uw. Eerwcrdigbe, soo kercn zy remonslrantcn totter

sclvcr ten cyndc baer gclicve ben tc ordonncrcn, wat sij in sgcns voirs is. sullen bebben

te doen, bercet sijndc bun seer gedienstelijck dacr nac tc rcgulcrcn, wel verbopende, dat

metter hulpen Godts tsclvc oxacl sonder merckelijckc bclastingc descr goeder gcmcijnte

sal mogben gcmackt endc bctaelt worden.

Ondergescbreven: Uwcr Eerwerdicbcden (".') ondcrdanigbe dicnacrs: Onderlecckcnt

:

Henrick Franss van Gestel, Lambert Remmens, Clacs Janss Donckacrls, Jan Tbomas
van Turnhouth.

II. Bestek van het fniet uitgevoerde) oxaal met vijf bogen.

Besleck oft contraict van eenen oxael te maecken in St. Janskercke binnen Slicrlogen-

bossche, uuylwysende seeckere palroon ende niodelle, daervan zijnde, inne manieren ende

forme, als hier nacr volchl:

In den yersten is descn oxael lanck tusscben beyde pilaernen vierticb vocten, wacr-

inne sijn vijfT bogen, ideren bogbc wijt seven vocten te reeckenen van den diameter van

de columme, ende boochde van de vloer afT totten bocb toe sestien voct ende drye

vierdel; den boge met darquclrafT, frisse ende coronysse is boocb vier vocten : de onderste

lyste van de baluster cndc bovenste pydestale mede selfde boochde, van de balustereh

ende pedestale met bovcnstacnde lijsle is boocb vier ende cenen balvcn voet; de beelden

met bacren assitcn syn tsamen bocb vijff voeten ende drye vierdel, altcsamen macckende

in boocbden darticb vocten.

Item de lysten bovcn de vlocr van de kerck sal lanck wesen van voir vierticb voeten

ende den overspronck aen cllicke syde is acht voeten bebalven de rettour van de coronys,

wesende sesenvijffticb voeten Icngden breet twee vocten ende een vierdel, dick drye

vierdel voeten, sal van gocden swarten toutstcenen wel gepolijst ende gelijst, uuylwysende

het model, daervan zijnde.

Item den vloer zal geleyt worden van roodcn manner ende wilten aclbastaer voel-

steenen, wel scboon geschucrl ende tusscben ellicken booge op de voirs vloer een regel

swarten loutstecn, breet twee vocten, mede gescbuert nae den cyscb van bet werck.

Item op de vloer zuUen dcr comcn thien pedestalen van swarten loutstecn ingcleyt

int midden van den [vandcn] pedestalen met roode marraer van Rans off Agynion tc weten

van den besten, aen de vier hoocken met zyne lyste onder endc bovcn, uuylwysende het

modelkcn, daervan zijnde, sullen hooch wesen vier voeten ende Iwe duymen wel geiiolijst

naer den eyscb van het werck, ende den roodcn niarmcr zal ingeleyt wordcn ten minsten

drye duym ende eenen halven oft naer den cyscb van het werck.

(') Het Twaalfjarig Hestand.

(•) Bedoeld wordt het model beschrcven in Bijlage II.
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Item daer ziillen wesen thien baessen van wittcn aclbastcr, die int vierkant zullen
zijn onderhalven voet, hooch drye vicrdel voet.

Item daer zullen zyn thien rondc pilaernen van roode cnde witle marmer die zullen
hooch wescn seven voelen ende eenen halvcn, dick over haer diameter eenen voet, wel
net gepolijst.

Item achter dese voirs calumnia oft pilerne zullen der comcn acht dobbel viercante
calumnien van swarte marmer oft toutsteenen, van binnen met platte pilastcren van roode
ende witte marmer, sullen hooch wesen met haer baessen ende capiteel negen voeten,
breet twe voeten, dick eenen voet, behalven de platte pilaster van roode marmer, die
deselve lengde heelt ende is ingeleyt, brect eenen voet, uuytsprengende eenen halven voet,
welck zijn van buyten, daer de bogen comcn te rusten; dit alles rontomme wel gepolyst
naer den eysch van dwcrck.

Item tegens het meur van het choir binnen het oxael zullen der wesen vier platte
pilarnen van swarte marmer, voir met eenen platten pilaster van roode marmer, welck
zullen maecken als stylen van de dcuren van den inganck naer het choir, sullen hooch
wesen negen voeten, breet twee voeten, dick eenen voet, mede wel gepolijst naer behoircn.

Item daer zullen wesen seven boghen, ellicken boghe in zyne halHront gemoliert met
een arcketraeff, wijt wesende binnen ongeverlijck sesse voeten binnenwercx; den boghe
is breet eenen voet twee duym ende dick eenen halven voet eenen duym, houdt ideren
boghe in syncn cirkcl in mate tweentwintich voeten mede van swarten toutsteen.

Item binnen in comcn de negen boghen van swarte toutsteen viercant gepolyst, daer
dc metseryc coempt te rusten, syn breet eenen voet cnde dick drye vicrdel voet, mede
breet cnde hooch als voiren, mede net gepolijst: noch zullen de boghen gevult worden
met roode marmer oft toutsteen, gechyert met aelbaster, gelijck t'Antwerpen.

Item tusschen ellicken boghe van voiren compt cr een platte pilarne van swarte tout-
steenen, hooch drye voeten drye vierdcl, breet eenen voet, daer isser ses stucken, comcnde
achter de roode calumme, mede wel net gepolijst.

Item tusschen de bogen comen der vierthien stucken aelbaster, lanck twe voeten en
een vicrdel, breet mede twe voeten en een vicrdel; moeten uuytgehoilt wesen uuytwysende
den toch van den booch, ahvaerinen mach laten houwen zulckc historic oft chyraet als
niynen Edelcn hccrcn belicven zal zonder costcn oft last van de kerck; alle dese voirs
aelbaster zall wesen van goeden Engelschcn aelbaster, suyver sonder font.

Item boven op de rondc calumme comen der thien capitelcn van wilten aelbaster
gesneden rontsomme, uuytwysende het patroon, hooch zijnde eenen voet, breet zijnde
anderhalven voet viercant.

Item boven op de capilelen compt cr darquetraff; is lanck scsscnvijfftich voeten, breet
aen syncn uuytspronck drye voeten, springende onderhalven voet, dick eenen voet, wel
gepoleyst, sijn leysle cnde ovcrspronck nae den eysch van het werck.

Item boven darquetraff compt dc frisse van roode ende witte marmer, wel net
gepoleyst, ter lengde van scssenvijfftlch voeten, breet drye vicrdel voets naer adevant
(sic yoor advenant).

Item op de frisse compt scsscnvijfftich voeten lengde coronys, breet aen den ovcrspronck
drye voeten ende tusschen beyde twe voeten, dick drye vierdcl voets, wel gepoleyst.

Item boven op de coronys compt de galareye te wecten een leyst, lanck scsscnvijfftich
voeten, breet eenen voet, maeckende baese van de bovenste pedeslale, dick eenen halven
voet, van buyten geleyst cnde wel gepoleyst.

Item op de voirss lijst compt cr thien pedestale van swarten toutsteen, van voir
ingeleyt met roode marmer ende van besyden met eenen halven baliister mede van roode
marmer, wel nettekens gepoleyst.

Item neffens de pedestale comen der twe ende dartich balusteren, hooch wesende
dordalven voet, dick op haer diameter drye vierdelvoeten, die ront synde van roode ende
witte marmer, wel net gepolijst naer den eysch van alsulcken werck.

Item boven op de baluster ende pedestalen compter een Icyst, maeckende capytele
van de pedestale van swarten toutsteen, lengde sessenvijfllich voeten, breet eenen voet,

dick eenen halven voet, gelijst, uuytwysende het patroon, van voiren, van boven cnde van
onder gepolyst naer den eysch.
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Item hovcn op desc lijsl compter thien assitcn Isic) van ccnen vocl vicrkant van roodc

ende wiltc niarmcr, rontsommc {^ciiolyst liaer lijst nacr lielioircn.

Item op dese basse compt er lliien vcldcn van willen aelbaslcr pertiacnt gehouwen
naer bclioircn, dat hcl mach bcslaen voir alle meesters, sullen hooch wesen vijff voelen

een vicrdcl op liaer propoiiie.

Item noch drye talFelen voir drye altaren lanck liisschen vier ende vijfT voeten, brect

drye voelen medc gepolyst, slaende op twc rondc pilarncn met haer baessen ende

capilelen; noch achlcr twe plaet pilast, van achtcr van toutstecnen

Item bovcn op den oxael zal gepleveyt wordcn met Namenschc ende witte pluveuysen.

Item de Irappen van den opganck van het oxael zal gerepareert worden, die ge-

brocckcn zijn, nae bclioircn.

Item binnen legen het choir zullen der zyn twe deurcn van swarten toutsleen met

een frontis])is boven op.

Item bovcn op het oxael binnen het choir zal de galarye wesen, gelijck binnen in de

kercke, te wcten met syne pedestale ende baluster onder ende bovcn met hacr lijsten

sonder bcelden daer op le staen.

Item, oft mynen heeren beliefden te stellen een viercant stuck loust om alsulcken

wapen in te maecken, alst mijnen heeren believen zal, sal men in plaelse van den

baluster doen.

Item desen voirss oxael sal men leveren ende stellen dat die staet van St. Jansmisse

sesthienhondert elff over twe jaren. te weten anno sestienhondert ende darthien, eerder

ist docnlijck ende allc ten laste van den aenncmer. ende dat voir den prijs van darthien

duscnt gulden gelt, ten tijde der betalinghe binnen Sherlogenbossche gemeynelijck cours

hebbende, te betalen in dese naervolgende termynen, te welen in vier payen; de ierste

sal geschieden by de leverantie van den ierste derde part van het werck, de twede paye

zal geschieden by de twede derde part van het voirss werck, het dorde paye zal geschieden

by de leverantie van de rest des voirss oxaels ende de vierde paye zal geschieden een

jaer nae datum van de voile leverantie van het voirss oxael. te weten als hetselve een

jaer lanck perfect volmackt sal sijn geweest.

Dit is gedaen op het welbehaghen van de drye leden ende raide deser stadt van

welcke resolutie men gehouden zall wesen den aennemer voir Korssmisse ierstcomende

te adverteren.

Ende oft deselve drye ledenen ende raedt begeerden te hebben als het oxael van

Antwerpen naervolgende het protraicl, daervan zijnde, te weten met drye boghen op de

maet van dese kercke, sal den aennemer hetzelve soe goet ende beter als tot Antwerpen

staet leveren voir de somme van elffdusent gulden op de selve paye ende termyne als

voire gemackt ende betaelt te wordene.

Actum den tweeendetwintichsten dach der maent Septembris Anno sesstienhondert

ende thien.

III. Resolulie der Schepenen nan 's-Hertogenbosch.

De drye ledenen deser stadt Shertoigenbossche gedelibereert hebbende op de byge-

vuechde remonstrantie metten besteck oft contract daeraen gehecht,

gesien tot dyen de twee pourtraiclcn oft modellen tot een nyeuw oxael te maeckene

in St. Jans-Evangelislekercke, by den remonstranten geexhibeert,

is ten lesten by de voirs drye ledenen eendrachtelijck goetbevondcn ende geresolveert,

dat de heeren fabryckmeesters (in dese remonstanten: tvoors oxael zullen beginnen te

laten maecken ende effectueren opten voet ende conformelijck der schildcrye oft pourtraict

van den oxael in Onse-Lieve-Vrouwekerck tot Antwerpen, volgende de voirwaerde, daer-

over by den remonstranten provlsionelijcken ende op dwelbehaghen der drye ledenen

geraempt, daertoe deselve mils desen by expres wordcn geautborisecrt, medc den voirs

heeren fabryckmeesteren van wcgen deser stadt bedanckende over hennc sorchvuldicheyt,

moytcn ende gocde debvoiren ten dienste van den tempel Gods by tgcne voirs bethoont,

daerinne zy by den drye ledenen gcbeden worden voirts Ic willcn continueren.

Actum den xiii" dach der maent van December xvr ende thien.

Ondergeschreven: My aldaer tegenwoirdich ende onderteekent \V. van Keys.

32



BIJLAGEN

IV. Versing der fnbriekmeestera nopens het hecldliniiiuincrk.

Aen mijnen Eenverdighc hcercn schcpencn ilcser stailt Tsheiiogenbossclie.

Vcrlhooncn met aller revcrcnlic ile tcgenwarditjhe fabryckmecslercn van St. Janskerckc

derselver stadt, hoc dat acn den doxale in der voirss kercke to stellen moelen gcmackt

worden diversche beelden van witten aelbast ende in de platen van tzclve doxael soe

binnen als buyten choirs gesneden personagien oft historien, alle van sulcker figuere ende

bedietsel, als Uw. Eerwcrdighe goetduncken ende gelieven zail, volgende d'accoirdt daer-

over gemackt, ende soe nieester Coenraedt van Noremborg. aennemer van tselve doxael,

versoockt te weten de resolutie van de forme der beelden ende historien voirgenoempt,

soe om tvoirs werck te moghen voirderen als oyck om nyet te vergeeffs ende tot schaide

te wercken, soo hebben sy remonstranten met raedt ende advys van anderen hen des

verstaen van tgene voirs staet, gemackt ende inne geschrift doen stellen een concept,

hicrneffens gaende, allet onder oitmocdighe correctic nochtans van Uw. Eerwcrdigheden (1)

biddende daerop alsulcke resolutie te nemen ende hen dyenaengaende te ordonneren, soe

ende gelijck Uw. Eerwcrdighe sullen bevynden te behoiren, ten eynde de aennemer ende

zy remonstranten moghen weten, waernae haer te reguleren.

dWelck doende etc. Ondertccckent: H. Franss van Gestel, Lambert Remmens, Claes

Janss Donckers, Jan van Turnhout.

Op Ic margcii slonl gecipposlillecrl aldiis: Myn heeren schepenen, geleth hebbende op
dese requeste ende tconce])t, daerby gevuecht, in deselve requeste geruert, seggen ende

verclaren met gcvolch van de heeren geswoirens ende raedlsmannen deser stadt, dat de

remonstranten het beelt van Onse Lieve Vrouwe sullen stellen voir in het middel van

den oxaele aen de hooghe zyde, den Salvator binnen den choir ende d'andere beelden

metten personagien ende gesnede figueren buyten ende binnen in de platte forme
volgende tvoirss concept.

Actum den xxvii" January xvr ende elff, ende was ondeiiecclcnt: W. van Reys.

V. Memorie aangnande het hecldhoinowerk van het oxaal.

Memorie aengaende den aelbaslerde belden ende 't gesnede werck in de platen van doxael.

In den yersten opte benedenste pilaernen voir in doxael sullen staen vier belden,

yegelijck hooch ontrent 6 voeten ende besyden aen de eynden van den oxael ende zuUen
bencden cgheen belden staen, fit alzoo ... 4 belden.

Deerste belt, dwelck staen zall aen den hoock nae de trouwdeur zall wesen van
Ste Peter, het twede van Salvator, het derde van St. Jan Evangelist, patroon der kercke

ende het vierde van Ste Pauls.

Item boven de boghen voir doxael zullen staen drye belden ende acn ellicke zyde

een beldt van dc grote als boven fit... 5 belden.

Aen deen zyde oft eynde naest de trouwdeur te stellen Justicia, aen deynde oft syde
naest de loodts te stellen Pax, voir opt oxael Fides, Spes, Charitas.

Item boven in doxael coramen noch vier personagien yegelijck met eenen schilt tegen

sijn been, zijnde ellicke personagie hooch omtrent vier voeten fit . . . 4 belden.

Het yerste van dese personagie zal wesen een antiquis gestoffert manspersoon ende
in zijnen schilt dwapen van Brabant de tweede personagie zal wesen het belt van hartoch
Godefridus, fundatcur deser stadt van Sliertogenbossche hebbende zijn wapen in synen
schilt; de derde personagie zall wesen een manspersoon met eenen laurcrans opt hooft.

antiquis gecleet, hebbende in zynen schilt het wapen van de Ertshertoghen Aelbert ende
Isabella; item de vierde oft teste personagie sal wesen eenen wildeman, hebbende in zynen
schilt de wapen deser stadt Tshertogenbossche.

Item boven ellicken boge van den oxael soo voir als aen de syden comen twe platen

van aelbast om gesneden te worden groet ellick omtrent twe voeten viercant. te weten
aen ellick eynde twe is vier ende voir ses. maecken tsamen 10 platen.

Aen deen eynde nae de trouwdeur salmen stellen in deen plaet de gcboirte Christi,

in dander dofferhande der drye Coninghen.
Aen dander eynde naest de loodtsdeur sal men stellen in d'een plaet de Verrijsenisse

ende in dander plaet de Ilemelvaert Christi. Item in de drye voirste i)laten van doxael
zullen conimen drye poincten van dlevcn voir de passie Christi, te weten de Bruyloft,

33



BULAGEN

dacr van water wijn worde {^emackl: ten twcden daer Cliristus met vijfr f^arstebroykens

cnde Iwc visclikcns do scliair spijsden, cndc hot (ler(k' <le transH-^uratic opleti bcrcli

Thabar: in dc anderc dryc platen voir zal men slellen drye poincten van de passie

Cbristi, deen daer hy in den holf worde {;evan};cn, dander Kcce homo, ende het dcrden

daer (".hristus ter erden li^f^cnde, gecriiyst wordc: daer Christus acn tcruys hangt, wort

geomiltert, ovcrmits tselve boven op doxael coempt.

Jiinncns choir.

Int midden zal men setlen bet belt van 0ns Licve Vrouwe, eertyts patronersse

der kercke.

Item binnens choirs voirschrevcn comcn achl platen, yegclijck groet omtrenl twe

voet viercant fit . . . !S platen.

In dese platen zal men stellcn de seven wercken der Bermherticheyt cnde in bet

achtste het Oirdccl.

De copij dezer sliilxkcn. in het arcliief der SI. Jansl;crk. is als nnlqt

geivaormerkt :

De voirss vijff cojiyen zyn naer collatie met lieure originalen accordercnde bevonden,

bij mij ondergescreven openbaer bij den Haede geordineert in Brabant tot Bruessel gead-

mittccrde notaris tShertogenbossche residerende.

Oirconde etc. (get.) Geor. de Louw.

VI. Uittreksel iiit de ..Resohitien van Skids regeering" van 's-Her-

togenbosch, A. IS. Vergadering 13 Dec. UiU).

Gelesen seeckere rcqueste oft remonstrancie van de fabryckmeesteren van St.-Jan-

Evangeliste, met een geschrift van besteck, ende contract tot d'macken van een nyeuw
oxael in de kercke voors.. mitsgaders ook geexhibeert ende gesien diversche pourtraicten

oft modcllcn in de voors. requesten vermelt. Daerby oock in de conclusie wordt versocht

d'advys ende ordre van de dryc ledenen om hen remonstranten nae deen of dander te

regulcrcn.

Opinien van dc heeren van den lersten Lith.

lerst nopende de rcqueste van de heeren fabryckmeesteren van St.-Jans-Evangeliste

maecken hen conform met het pourtraict van d'oxael tot Antwerpcn begroot tot XT'"

gulden ende authoriscren denselven tot het beginnen, maecken ende effectueren van dyen,

met oock bedanckinge der heeren remonstranten over henne sorchvuldigheid, daerinne

henne E. gebeden worden te willen conliniieren.

Consules conform.

Dekenen conform, behoudclick dat sulcx geschicde ende gemaeckt wordde sonder

belastinge deser stadt.

VII. Uitlreksels ait het Vonnis van den Raad van Brabant te Brnssel,

van '.) Mei 19IG(').

Alsoo inden raede van onse genaedighe heeren ende princen Albert ende Isabel Clara

Eugenia Infante van Spaignen etc. geordonneert in desen hunnen lande cnde hertoch-

domme van Brabant waere seven daeghen inde maendt van Junio int jaer ons heeren 1614

bij ende van weghen Coenraedt Norenborch bij sijne supplicatie verthoont ende te kennen

ghegheven geweest in substanlie hoe dat bij bij scker scriftelijck contract (- tusschen de

fabryckmeesters van sint .Tans Evangeliste kcrke tot tscrtogenbossche vuyt voorgaende

ordonnantie ende resolutie vande drije leden der selvcr stadt ter eenre ende hem suppliant

ter anderc syden aengeghacn, hadde aengenomen te leveren ende te maecken een oxael

(') Staatsarcliief, Bruss 1. Vonnisboeken van den Raad van Brabant, Reg. 735, f" 104'° tot 108.

—

Het vonnis, waarin de hcele chicane over deze aangelegenlieid, met siipplieken. rcplieUen, diiplieken

en vroegere vonnissen in den brcede wordt uitgesponnen, is te lang om hier in e.\tenso te worden

opgenomen; wij gcven enli 1 den aanvang en het slot, benevens een paragr.af bchelzende de rccon-

ventioneele vordering door de opdrachtgcvcrs tcgcn den mccstcr ingebraclit.

(') Dit contract werd niet wecrgevonden.
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iiider selver kcrcke opdcii voct endc confornielijck dc scliildcrijc oil iiourlrnict ten nndercn
tijdcn bij die van Antwerpcn doen maocUen vanden oxacle aldaer in oiiser Lievcr Vrouwen
Kercke te stcllen, alsdoen onder de voofschreven fabrijckmecslcrs ende onder dc liecren

schciiencn dcr voorsclircven sladt van Isertoj^cnljossclic beruslende bij welcken conlracte

lot het voorschrevcn ])()urtraict bljj>evuo;j;lit ende veranderl waeren diversclie wercken
ende ordonnantien d'wcick liij suppliant aengenonicn liadde le maecken ende te leveren

voorde sonime van elir diiysent carolusgiildens; dan also 't voorschrevcn oxael buylen

het voorschrevcn pourtraict nieer wercken hadde verheyst als Iselve was niedebrengende,

te wetene dieghene bij den voorschrevcn contracte tot het voorschrevcn ])ourtraict bij-

gevoeghl ende verandcrt waeren, soo was hem suppliant dacrvoor toegeseeght geweest

alsulcken recompense als de heeren van de magistraet ende kerckmeesters sulcx inde

rcdelyckhcyt souden vonden Iiebben te bchooren tghene bij ai)ostillc vandc voorschrcvenen
schepenen ende aggreatie vande dryc leden voorschrevcn was verandcrt ende gcinter-

preteert in jiriscringhe vande voorschrevcn wercken te doene bij mccsters bun des ver-

staende ten wedcrsijden tc kiescn ende dat die voorschrevcn suppliant daervan vervolghens

alsulcken priseringhcn sonde worden betaelt ende voldaen welcken acngemerckt ende
dat het voorseid oxael alsdoen was vollevert ende dat nochtans die voorschrevcn fabryk-

meesters neffens de drije ledenen der voorschrevcn stadt in wcygeringhe waeren blijvende,

hun naer tghene voorschrevcn was tc reguleren oft eenighe mccsters te nomineren, ter

fine als voor, tot sijns suppliants groote schaede ende achterdeelc, nyettegenstaende bij

densclvcn dacrtoe soo door een groenroede als bij requeste respective hadde doen
insinueren ende versoecken .

[reconventioncele eisch dcr fabrijkmeeslcrs^ . . ten cijndc gewesen ende verclacrt soudc
wordden voor recht dat de voorschrevcn gereconvenieerde gehouden ende verbonden
sonde sijn tott behoeft der voorschrevcn kcrcke tc restituercn dc somme van twee duysent

gulden ter goeder rekeninghe bij hem oft van t'sijnen t'weghcn bovcn de voorschrevcn

elir duysent gulden over ontfanghen. ende genoten melten behoorlijcken intcreste der-

selver somme, ende dat voorts deselvc gereconvenieerde gehouden sonde sijn tc leveren

den voorschrevcn altacr ende twee pilerncn boven o]) 't voorschrevcn oxael ende wapcnen
binnen choors volghens bet voorschrevcn contract ende tot dyen ter sacke van alien dc

voorgerucrde anderc ontbrcckende ende nyet vollevcrde wercken, omissien ende I'aulten

schaden ende intercslen daarail" dependercnde op te Icgghen ende te bctaelcn alsulcke

somme van pcnninghen als deselvc by thoon oit cstiniatie ende liquidatie bcvondcn soudc
wordden te bedraghcn, ende etimabel te sijn

[Uitspraak] . . . op al wel ende rijpclijck gclclh, met oick geconsidcrcert fgene des men
in desen bchoorde tc consideren ende wcs cenichssints sonde hebben connen oft moghcn
gemoveren liacre Hoochcyden als heiioghcn van Brabant condemneren de voorschrevcn
rescribenten aenden voorschrevcn suppliant ibovcn de somme van elff duysent guldencn
begrepen inden contracte van den XXI'" decembris anno XVI'' ende thien tusschen

partijen aengeghaen) op tc legghene ende le betaelne de somme van sesse duysent guldenen
nietten intcreste van dyen teghen den penninck sesthiene t'sedert de liliscontcstalic in

desen geschiet behoudelijck cortinghe vande betaelinghe daarop gedacn, vcrclaerende

de voorschrevcn partyen respective, oni anders oft voordere versocht ende gcconlcndeert

le hebbenc nyct ontfanchbaer, condemncrcnde tot dyen die voorschrevcn rescribenten

in d'eenc hellicht van de costen ter saecke van desen i)rocessc gcrcscn ter taxatien ende
raoderatien vanden voorschrevcn racdc, d'andere hellicht oni redcnen compcnserendc.
Gcgheven cndc vuytgesproecken binnen der stadt van Brussele neghen dacghen inde
niaendt van Mayo int jaer ons heeren 1G16.

C::^^g^cD
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het niotief van de roode kool met uitgesprcidc

bladeren zoo aantrekkelijk doet zijn. Aolilen

wij Broiiwcr in zijn zuivcr bceldiiouwwerk

lang niet altijd stork, in liet eigenlijkc l)ouw-

bccldwcrk nuint hij mcernialcn iiit; daar

weet hij niecrnialen eon I)reede toepassinff te

vinden voor zijn stijlvol ornament. En zooals

we reeds zeidcn, de kleuren van zijn glazuur,

de inildc toon van dit glazuur in de ver-

sieringsniotievcn aangebracht, is rechtuit

voortrefTelijk. Glas in lood van Gips en van

Gidding is aan de ramen der zaal aangebracht.

Het visclimotief van Gidding hoort tot ecn

der gelukkigste, wclke we van dozen kunste-

naar kennon. Stiller, soberder is Gips met

zijn onlwerpen in glas in lood Gidding uit

zich geheel vrij, Gips bevveegt zich meer

binnon de banen van eon, zij het dan ook

toepasselijk, ornament. Ir. Roosenburg toont

een palissanderhouten wandkast, waarin

Zwollo zijn bekende arbeidsstalen, in goud en

zilver gedroven luxevoorwerpcn neerlegde.

Van Brandes zijn ter tentoonstelling, bchalve

een aantal plattegronden en uitgevoerde ont-

werpen, eenigc meubels waarin wij weinig

moois noch eigcns vormochten te onder-

scheiden.

^^'^^^^'^^^'^^^^^^^
3. H. VAN MASTENBROEK (PULCHRI STU-

DIO*. ^*i Een tijdlang kunnen menschon

leven boven bun stand. Dan komt het ont-

bindingsproces, de val vanaf de voozo hoogte.

Zoo is het Van Mastonbroek gegaan. Lange

jaren hebben wij gewaarschuvvd tegen zijn

trucjes, zijn coquetterieen. Van grooten hocft

hij hot sentiment afgokeken; want doze man
die doet-als-Breitner, heeft niot het gevoel

van Breitner, daar hij kleine bekoringslisten

gebruikt in work, dat voor al grootsch bedoelt

te wezen.

Doet-als-Breitner, doch doet ook als Witsen,

zelfs als Jacob Maris. Doch ziot, het zijn

mannen ver bovon Van Mastenbroek's gees-

telijken stand. En al lijkt hij mot groven,

oppervlakkigen blik bekoken hun gelijke, hij

is het inderdaad niet en valt telkens als

plotseling door de mand. Dit bescf wordt

duidolijk bij eon gansche, nog wel groote,

Pulchrizaal met Van Mastenbroek's werk. Er

hindcrt telkens wat, lets kleins, dat den in-

druk ten goode verradorlijk bcsluipt. Neon,

Van Mastonbroek is ecn handige toekenaar,

een vlotte worker, doch dit, wat hij ons wil

doen gelooven : een man van overtuigd sen-

timent, dit is hij niet. Er zijn een groot

aantal mindere goden, die in werkelijkheid

zijn mcerdoren zijn.

Er is hier een samenvatting van Van Masten-

broek's kunst, stellig van een jaar of tien.

De schilder blcof er dezolfde in : schepen in

water, voortdurend met 't oog bekoken van

't publick zelf, dat wel ornst wil doch niet te

veel ; impressionisme wel, doch niet te somber.

Dat de man, die aan deze weegschaal staat,

iomand is met aangcboron en onraiskonbaar

talent, is eigenlijk nog hot naarste van al.

^^^^*^%^-^^^%^%^^%^^^
GROEPENTENTOONSTELLING IN PUL-

CHRI. ^r. Suze Bisschop-Robertson heeft

golukkig de productie van haar: moisje tegen

gelen lap, van : vrouw die eon poes molk geeft,

enz. stop gozet. Wanneer men, zooals wij, voor

de Nieuwe Rott. Courant sinds een dertienlal

jaren gerogeld onder meer het werk van

schilderond Don Haag onder oogen krijgt, gaat

zelfs het goode, het uitmuntende werk in

steeds ongowijzigdon vorm goboden, vorvelon.

Hot was dus eon verademing van onze corste

schilderes een prachtig goschilderd, nieuvv

werk op de groepontentoonstolling to her-

kennon. Het is eon stilleven in de zware

zilvertonen, waarvan de schilderes hetgoheim

bezit, goschilderd. Eonvoudig heeft zij ecn

tinnen scholel, wat appels, uien en een flesch

bijeengeschikt en uit dit eenvoudig gegoven,

eon armelijk thema golijk, eon voile, rijke

harmonic gotoondicht.

Zoo werd dit stilleven het bijkans eenig

belangrijke op deze grocpentcntoonslelling.

Louis Brom heeft or eon aardigen indruk van

Veere, Jan Bakker eon blond havengezicht,

mevrouw Lucie van Dam van Issolt oenige

leege stillovens, in eon door de schilderes

zolve voluit aanvaarde onbeduidcndhcid.

Schuchteren-nuchter, ziedaar de indruk, die

haar arbeid meermalcn op ons maakt.

Een eerlijk werk is er van Bodifcc, een

schril kerkinterieur van Bisschop. En daar-

mee is de groepentontoonstelling in haar

nicest beduidciids gcnocind.
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EERE-TENTOONSTELLING VAX IIOYTK-

MA "(I* Van Hoylema op zijn doodsbcd door

Rouvillc; hcl is hcl eersle wat men zict bij

't binnenkomcn van de groolc Piilchri-zaal

en ecn soinbcrc hcrinncring, waar rondoni

zoo levend, zoo friscli hot ecuwig jon','e work

van den meester van blocmenwcelde vertelt,

van vogelleven en van hel biiilen-zijn, onbc-

spicd in eon ruinie natuur.

Voor hot niooiklcurigc |)ortrel van Houville

is eon anderc direclc hci'innering aan Van

Iloytcma neergelegd en wel hct onlwerp voor

helVan Hoytema-gedenktceken.dat cen voeder-

plaats blijkt te zijn voor de eendcn en het

verdcre watergevogelte in de vijvcrs van de

Sclieveningsclie Bosclijes. To midden van het

levcnswerk van den meester ziet men cen

decoralicf paneel, waar als het ware een groep

van deze dieren is vcreenigd. Het paneel is

mcrkwaardig als document van Van Hoytema's

geliefkoosde onderwerp. Al zijn lievelings-

dieren vereenigt hij cr rondom zich, of liever

rond den ooievaar die temidden staat van de

groep. Op den achtergrond rijst het silhouet

van ecn pyramidc, in hel lichl van dc in 't

oosten opkoMicndc zon. Als decoratief ont-

werp — het weril indertijd door den schilder

present gcgcven als bijdragc tcr versiering

van het clublokaal van den Ilaagschcn Kunst-

kring — is deze: Tcrugkomst van den ooievaar

het mooiste slaal, 't wclk wc van den schilder

kennen. Er zijn hier nog verscheidene dcco-

ratieve voorbcelden, ongclwijfekl verre achler-

slaand bij de kleur-schoone, zoo soberc a(|ua-

rellcn, bij de pastels, die ook al wonderbaar

schoon zijn door haar harmonieuze samen-

voeging van tusschcntinlen. En stellig even-

eens ver achterblijven nevcns dc verrukkelijke

litho's, die hier in ovcrvloed en vrij volledig

ten toon worden gcsi)reid. De litho's zijn

overbckend; cnkelc aquarellcn en pastels nog

niet. Hct zou ecn goede daad zijn, zoo deze

tentoonstelling nicer steden in ons land konde

bereikcn. Want men kent er den voUedigen

Van Hoytema uit. En hoeveel Xcdcrlanders

missen een ovcrzicht van des kunstenaars

waardevolle aquarellcn en pastels!

ALBERTIXE DE HAAS.

BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN
JOHANNES BOSBOOM *; DOOR G. H. MA-
RIUS EN W. MARTIN IR MET SO HELIO-
GRAVUREN EN LICHTDRUKKEN IN TOON
EX IX KLEUREN «'s-GRAVENHAGE, MAR-
TINI'S NIJHOFF, 1917 « Prijs fl. 20 ingcn.,

fl. 22.50 geb. ^t.*;

I~

fl0^^ ^^^^ publiceerde Prof.

\^^f' Martin zijn bock over Al-

S^CS bert Neuhuvs; in hetJuli

aSJ nr. 1916 van Onze Kiinst

|nbJ gaf Mcj. G. H Marius daar-

iftj over cen waardcerende

besprcking met belangrijke

aanvullingen. Het was van tocn af duidelijk,

dat cen nadere samenwerking tusschcn beide

vakgenooten vruchtbaar zou kunnen zijn ; en

het bock over Bosboom, dat thans voor ons

ligt, brengt daarvan het schitterend bewijs.

Wat over Bosboom's levcnsloop, over zijn

midden, zijn familie- en vriendenkring, zijne

kunstonlwikkeling te zeggen valt, is hier, naar

hct mij voorkomt, zoo volledig en zoo goed

mogelijk gczegd. Overvloedigc gegevens ston-

den den samenstellers ten dienste — in de

ccrste plaats persoonlijke herinneringen aan

den kunstcnaar en zijn werk, een autobio-

grafic en de nagelatcn brievcn van hct echtpaar

Bosboom. Dit alles is hier behoorlijk verwerkt

en in logisch verband gcbracht, tot ecn uiterst

levendig, boeiend en Icerzaam geheel, waarin

wij den mensch Icercn kennen, en zijne kunst

begrijpen en doorvoelen, zooals zij van jaar

tot jaar is gegrocid. De stof is vcrdceld over

tien hoofdstukken, voorafgegaan door cene

Inleiding : Lecrjaren en zelfstandig optreden;

— De vroegc kerkinterieurs : — Kcnnisma-

king en huwelijk; — De Bakcnesserkerk ;
—

Zwaarmoedigheid en zorgen ; - Ecn nieuw

onderwerp ; — De Hoofdkerk te Trier ;
—

Het atelier aan de Veenlaan ; — Huiselijk

leven; — De laatsle jaren. Volgt cen biblio-

grafic en een chronologische lijst van Bos-

boom's wcrkcn, die in dc tegenwoordige

omstandighcdcn geen aanspraak op absolute

vollcdighcid kon maken, maar niettemin een

document van groote beteekenis voor de

Nederlandschc kunstgeschiedenis zal blijven.

In hare hooger genoemde crillek over
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Martin's Neuhuys-boek schreef Mej. Marius:

„Iederdieeenigszinsuitvoerigovcr(lemeesters

der Haagsche School schrijft, zonder nader

met dicn kring bekend Ic zijn geweest, zonder

ze in hun genootschap, in liun omgang. zon-

der vooral gemeenzaani over hen te hcbben

hooren spreken, zal deze nioeilijkheid onder-

vinden" — (de moeilijkheid, namelijk, om den

persoon van den kunstenaar naar voren te

doen treden) Dit is volkomen juist. En die

nioeilijkheid is in dit boek over Bosboom
dan ook geheel overwonnen. Bosboom leeft

en streeft er, wij verrassen er hem onder het

werk, dat we, als het ware, van jaar lot jaar

onder onze oogen zien onlstaan. — Maar liier

valt cen verscliijnsel waar te nemen, waarop

het misschien de moeite waard is, de aandaclit

te vestigen. Van lioe naderbij men een kunste-

naar kent, hoe beter men vertrouwd is met

zijn persoon en zijne omgeving, hoe dieper

men is ingeleefd in zijn werk, hoe minder

men in staat is om, op een gegeven oogenblik,

zich van dit alles los te rukken, en zijn levens-

werk met een blik te omvatten, liet te ken-

schetsen met volkomen objectiviteit en het

de plaats aan te wijzen, die het toekomt in

zijn tijd en in zijn land, en in alle tijden en

alle landen. Dit is een andere moeilijkheid.

Ik zal niet zeggen, dat de schrijvers van het

Bosboomboek deze moeilijkheid niet zijn te

boven gekomen. Daartoe zijn ze beiden, en

ieder in eigen sfeer, te zeer onderlegde vakliii.

Maar het konit me voor, dat ze haar wel

degelijk hebben ondervonden, zooals ieder

kunsthistoricus ze ondervinden moet bij het

behandelen van een onderwerp dat we nog

van te dichtbij zien, en dat de tijd nog niet

„op afstand" geplaatst hecft.

Bij dit al denkt men bij het doorbladeren

van dit boek herhaaldelijk ; wareer, te zijner

tijd, maar eens zoo'n werk over een onzer

groote zeventiend'-eeuwers geschreven ! Wat
zou dit een onuitputtelijke bron zijn van

leering en genot! — En juist daarom is dit

boek over Bosboom niet enkel een kostbare

gave voor ons, maar ook voor degenen, die

na ons zullen komen.

Ik wil niet nalaten, een waardeerend woord

te zeggen over de keurige verzorging der uit-

gave. De SU welgekozen afbeeldingen zijn uit-

gevoerd in lichtdruk en in heliogravure ; en

Bosboom's werken „doen" uitstekend in re-

productie, — vooral de aquarellen en de

kleine sepia-schetsen, waarvan zeer handig

als tekstvcrsiering partij getrokken werd De
tekst zelf is in zijn smaakvolle soberheid een

goed exempel van Nederlandsche boekdruk-

kunst. P. B.

VLAAMSCHE BOUWKUNST: BAKSTEEN-
ARCHITECTUUR 1\ DOOR HUIB HOSTE,
ARCHITECT * OVERGEDRUKT UIT ,DE
BOl'WWERELD" 1917 »AMSTERDAM F,VAN
ROSSEN. 5.* De geschiedenis der bouwkunst
in Belgie is eigenlijk nog een ongeschreven

boek; het bekende werk van Schayes is ver-

oudcrd; de iconografisch zoo kostbare .Docu-

ments classes" van Van Vsendyck zijn critisch

van weinig waarde. Wij staan met de ge-

schiedenis onzer bouwkunst zoo ongeveer op
het punt, waar wij 50 jaar geleden stonden

met de geschiedenis onzer schilderkunst ; er

valt nog een ontzaglijken voorbereidenden

arbeid te verrichten ecr we met eenig succes

aan het samenvatten kunnen gaan, en tot een

juist en vollcdig inzicht van de evolutie onzer

architectuur kunnen komen.

Tot dien voorbereidenden arbeid bchoort

eerst en vooral gewestelijke monumenlen-
studie; en hiertoe levert de heer Hoste in

hoogergenoemd werkje, een zeer verdiensle-

lijke en welkome bijdrage. Hij bestudeert de

baksteen architectuur in West-Vlaanderen,

gaat haar na in onlstaan en wording, speurt

de invloeden op, die zij heefl ondergaan, en

legt vooral nadruk op haar eigen, zelfstandig

karakter, dat door de eeuwen been, ondanks

min of meer aanzienlijke afwijkingen, toch

steeds mettaaie levenskracht opnieuw op den

voorgrond is getreden. — Op volledigheid

maakt deze schets geenszins aanspraak; het

ware, in de ballingschap en ver van de te

bestudeeren monumenten overigens een on-

mogelijkheid; maar het onderwerp wordt er

met liefde, met kennis en met methode be-

handeld.

Het stemt weemoedig dat juist de streek,

waaraan deze studie is gewijd, in dezen oor-

log het vreeselijkst werd getcisterd; van de

hier besproken monumenten zijn er een groot

gedeelte reddeloos verloren en iederen dag
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Nvordt lie vcrniclint; no{< voorl^cv.ct . . .
Maar

het is tcvcns ccn Iroost en cen opbcurint;

dal ccn opkomcnd gcsladit die inoniimcnlcn

begrijpl en licfhccft, nict om ze, als ccn uit-

stervcnde school van archeolosisccrende

bouwnieestcrs gccslcloos na Ic volgcn, maar

om er ccn aansporinf^ in tc vinden lot ci'^en,

frissche, oorspronkelijiie schcpping. H.

DE HOUTSNEDEN IN VOI^STKllMAN S 13IJ-

BEL VAN 1;.28. H AFUHELDINGEN DEH
PUENTEN VAN .IAN SWAHT, LUCAS VAN

LEYDEN, E. A. "R MET EEN INLEIDING

EN EEN KRITISCHE LUST DOOR Mr.

N. BEETS. « UITGEGEVEN VAN WEGE
HET KON. OUDHEIDKUNDIG GENOOT-
SCHAP TE AMSTERDAM, 1915. » VER-

KRIJGBAAR BIJ P. N. VAN KAMPEN &

ZOON, AMSTERDAM; PRIJS FI.2. ^•.

Steeds ovcrtiiigender is in de laatste jaren

gcbleken, hoe kostbaar het bescheiden werk

onzer oude bock-illustrators en xylografen

voor de studie der kunstgeschiedcnis zijn

kan, en Mr. N. Beets is een dergenen welkc

op dit gebicd het vruchtbaarste werk hebben

geleverd; dit tijdschrift mocht cr in zijne —

nog nict afgeslotcn — reeks Vellcrt-artikclen

een verhcugcnd bewijs van geven. In de

voorliggende uitgave heeft hij dan ook andcr-

maal een bijdragc geleverd die evenzeer van

bclang is voor de kunsthistorie, als voor de

geschicdenis der boekdrukkunst en voor de

iconografie.

De bijbel, waaraan deze houtsneden zijn

ontleend, werd in 1528 ,ghcdruct in die ver-

maerde coopstadt van Antwcrpen in Brabant,

in den gulden lu-iilioorn, hi mi Willeni Vor-

stcrman"; het was de twecde volledigc l)ijbcl

in onze laal gedrukl (de eerste was twee

jaren vroegcr bij den Antwerpselien drukkcr

Jacob van Liesvcll verscheneni. Maar de

prenlen van Vorsternian's bijbel zijn in kunsl-

oi)zichl vcr uit de belangrijkste. Beets beslu-

decrt hunne bcteekcnis, licht hunnc tech-

nische en ethische verdiensten toe, toont hun

verband aan met ander werk ; hij maakt daarbij

tal van bclangwekkcnde o|)merkingen, waar-

van ccn nadere bespreking ons bier tc vcr

zou vocrcn; cen kritische lijst der houtsneden,

met vcrwijzingen tot vroegcre bijbcl-illustra-

ties, is aan zijne studie toegcvocgd.

Zooals voor dc hand ligt, verwijst de samen-

stellcr lot zijn uitvoerig opstcl over Jan Swart,

waarniee jrg. 1914 van Oiid-IlolUind gcoi)cnd

werd. Evenwel wil het mij voorkomen dal

hij daardoor in dit boekje over zckcre puntcn

wat al te vluchtig heenstapt; wc misscn hicr

b.v. ongaarne een nadere motivcering van de

tocschrijving der prenten zelve aan Jan Swart.

Wie het artikcl in Oud-Hotland versch in het

gehcugen hecft, gcvoelt aan zulke niotiveering

natuurlijk niet direct dc behoefte; maar het

is niet te verwachten, dat dit het geval zal

zijn met een ieder die, nu of later, deze uit-

gave in handen krijgt, en terccht vergen mag

dat daarovcr tc dezer plaatsc althans het

hoofdzakelijkstc zal te vinden zijn.

Het boekje is keurig op gcschept papier

gedrukl; de zeven-en-negentig prentjes geven

de origineelen uitstekend wecr. Maar men

vraagt zich af, waarom de ,inleiding" . .

.

achter in t boekje komf?

P. B.
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HEX PORTRET VAN JAN NEYEN
DOOR RUBENS

r^^^^^^^^^ i> de tenloonstellino- van Oiide Kunst nil het bczit

^M^^^T'^^^Kk '*'''^" bewoners van Haarlem en omstreken, van

fl W^"v^^K ^^ Juni—12 Juli 1915 in het Frans HalsmuseumH Ml^^^nl Scliouden, kwam voor een portret door Rubens
^H Sc^^^^K' geschilderd. Over deze expositie werd door mij in

^^t^^^^S^^A ^''^ tijdschrift een artikel gepubliceerd, waarbij als

n2>^S ^O^ L'on der voornaamsle inzendinoen deze beellenis

van een man op middelbaren leeftijd, in raadshecrstoga gekleed. een

boek in de rechter hand houdend, werd afgebeeld. Door de Hollandsche

kenncrs en Prof. Dr. Leo van Puyvelde werd dit portret, zonder eenige

uitzondering, voor een echten Rubens gehouden. Hoewel niet geteekend,

verraadt liet door den vaslen penseelstreek, door het lichtende der

kleuren. waarin het typische karmozijn, Rubens eigen, een voorname
rol speelt, door de paarlemoeren schaduwtonen, zoo smijdig in het

licht overgaande, gehcel en al de hand van den Vhiamschen groot-

mcester. zooals deze werkte, tocn hij uit Itahe naar de Sclieldestad

terug kwam in de hoop van zijn moeder nog in leven te vinden. Een
donkere, gedeeltelijk overschilderde achtergrond doet waterg heel tcgen

het transparante in gelaat en kleederen.

Nochtans is de voorname toon van dit portret, de sterke en

zekere karakterbeelding, het spontane in de wedergave, welke direct

naar de natuur geschiedde, van buitengewone schoonheid. Evenals bij

de beeltenis van Isabella Brant in het Kaiser Friedrich-Museum, ge-

schilderd in 1615, komt de figuur licht tegen een egalen achtergrond af,

waar ook het licht concentrisch werd aangebracht, in tegenstelling met
het latere wcrk van den meester, waarin het lijkt of van boven naar be-

neden, van links naar rechts, alles in een licht is gezet, waar ..dat groole

zonlicht aan den Nederlandschen Konsthemel"', zooals Houbraken
Rubens noemt, met zijn stralen allc deelen van zijn schilderijen bercikte.

Onze Kln.st, Deel XXXIV, Augustus 1918. 41



HET POFxTRET V.A.V JAX XEYEX DOOR liCBEXS

Korl gelcdeii word dil bociciide portrcl nicl den sluwcii, listifjen,

lUKir links kijkeiuk'n kop, met krulIcMid knstaiijcbruiii liiuir en dunncn,

rooden sikbaard.waarondcr cen plallen smallen kraag, vooronbepaaldcn

lijd in bruiklcen afgeslaan aan bcl Frans Halsmuseuni, en mocbl bet

mij gelukken op den achlerkanl van bel panecl, op een bijna verbleekt,

gedeellclijk afgescbeurd eliket, een, door de nerf van bel eikenboul,

welke door bel papier been konil, bijna onleesbaar opsciiril'l in

IS'i'^-eeuwscbe karakters, de naam van den voorgestelde tc onleijleren.

Volgens dit opsebrifl is bier voorgesleld Joliannes Xeyen, de bekende

commissaris-generaal der Minderbroeders te Anlwerpen. De inscriplie,

zooals die nog te lezen is op bet verbruinde, vergoorde, gedeellebjk

afgesclieurde papier, hiidl

:

JOANNIS NEYEN ANTVERPIENSIS.
GENERALIS; ARCHI AUD. APUD.
LEG. FEBR, OF FEDR. 1607.

Jan Neyen, Key, ook Jean de Ney (') gebeeten, was een bekende

figuur in de plaals zijner inwoning, Anlwerpen : Geboren uit Zeeuwscbe,

proleslantscbe ouders, zijn vader, Maarten Neyen, was gezworen klerk

en grifficr der Antwerpscbe rekenkamer, kwam Jan of Jobannis in

Antwerpen ter wereld, werd Kalbobek, en Franciskaner pater. Bij den

Aartsberlog Albert en zijn gcmalin Isabella kwam bij al zeer spoedig

(') Zie over hem: J. Wagenaar, Vaderlandschc Historic, negenile deel. — P. Fr.

Stephanus Schoutens, Geschiedenis van liet voormalig Minderbrocdersklooster van

Antwerpen (1446—1797). — Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek, Decl III. —
Biographic nationale de Bclgique, Deel XV.

Vondel bezingt hem als volgt

:

In Bcgroetenis aen Frederick Hendrick (162J):

Hij zelf heeft Spinola gestroopt en uitgetoghen

Hct schcntvrij harrenas en brenght zijn' deghen mcc,

En ziet, een twccde Nay, die volght en smecckt cm vrcc.

In Roskam (1630) vers .49:

Indien de Spanjacrd sagh het land van Hoofden blincken,

Hoe sou sijn fiere moed hem in de schocnen sincken:

Hoe sou hij vader Ney opwecken door gcbcOn,

Oni met zijn" long dees" scheur tc ncyen hccht aen cen.

In Ilcnriclle Maria tc Amsterdam (1642) vers 444:

Tcrstont zal hij, om t blocd van "t wroegende misihijf

t"Ontlasten, vader Neys gezegende olijf

Aenvaerden, voor een eeuw van honderl gulden jaren,

Die ongelijck nicer lofs dan 't gruwlijck moortspel barcn.
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in de gralic, wercl huii biecht-

vader en in Februari 1607 door

hunne Hooghcden gekozen tol

afgezant naar Den Haag, om met

de HoogmogendeHceren van Hol-

land die onderhandeliiigen (e

openen,welke later tot hetTwaalt-

jarig Bestand zouden leiden.

Tweemalcn moestdegeslepen

Vlaniing de onderhandeliiigen op-

schorten om met zijn Koning over

de voorwaarden te confereeren. En
deze waren van den kant van Zijne

Spaansche Majesteit niet gering.

Neyen toch had in opdracht

den afval der Xoordelijke Neder-

landen te verhinderen, den Hol-

landers de belofte te ontlokken

de vaart op Indie te staken, en

voor de Alleenzaligmakende Kerk

gelijke rechten te verkrijgen als ("='»' <^^ gravure van j. mullerj.

de Hervormde reeds bezat.

Noch het een noch het ander gelukte hem. Slechts met groote

moeite en eindeloos geduld bracht hij Philips HI er toe de Noordelijke

Ncderlanden als vrijen staal te erkennen.

Beler slaagde hij er in een wapenstilstand van acht maanden te

bedingen, die leidde tot het voorbereiden van een detiniliever op-

schorten van den oorlogstoestand, tot het Twaalfjarig Bestand, hetwelk

in 1009 te Antwerpen werd gesloten. Uit die twee jaren van onder-

handelen dateeren een drietal portretten van Neyen. Uit 1607, dat het-

welk Chrispijn de Passe graveerde; uit 1608, dat van M. van Mierevelt,

door J. Muller in het koper gestoken, en uit hetzellde jaar een beeltenis

van Hondius, als gravure bekend(').

M. VAN MIEREVELT: I'ortiet van Jau Neven

(') De gravure van J. Muller naar M. v. Miercvelt draagt tot opschrift aetatXXXIIX 1608,

die van Chrispijn de Passe vermeldt zijn ouderdom in 1607 als 39 jaar, wat niet klopt.

Hondius geeft hem in 1608 40 jaar, wat dus overeenkomt met de opgave bij De Passe.

De gravure van De Passe heeft op een banderoUe de woorden: ,Deus est author
pacis non belli" en voert tot onderschrift

:

,Hcer Johan van Ney commissaris generaal der minnebroedercn, biechtvader van
haar Hoocheden ende derselver gesanten aende M". Ed. Heeren Statcn Generaal der

vereenichde Provincien*.
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Tol (If/.c (Iric lypcMi. zc vcr-

schillfii alk'tummerkc'lijU. /ijn dc

()vt'ii£i[c l)(.'t'llt'iiissen vim Xcycii

ill vciscliillende boeken on op

ceil c'likc'l scliilderij, diit viui A.

P. Villi dor \'cmic, dc Zielen-

visscherij gciuiamd, in licl Hijks-

niiiscum Icriig le hrcngcn.

Bij Micrcvclf hecrtXcycii ccn

l)rccdcn kop, die lioog in de

scliouders zit, een open gdaal,

waaruit frank en vrij de oogen

kijken; bij De Passe een lang-

wcrpig gcziclit met smallen

punlbaard en bij Hondius een

argUsligen trek, die op de ovcrige

beeltenissen niet voorkomt.

In 1609. bij het sluilen van

het Bestand, bereidde Anlwerpen

zijn groolen zoon een schitte-

rende onlvangst; de Pans gaf

in een speciaal schrijven zijn

voldoening te kennen over zijn werkzaamhedcn, kortom, Neyen was

de man van het oogenblik.

Eenige jaren daarna overleed hij in Spanje den 20^'^° November 1612.

Tegen het einde van 1608 kwam Rubens te Antwerpen terug.

WaarschijnUjk, ja zelfs zeer zeker is het, dat hij den meest gevierden

man uit te beelden kreeg. Dat dit geschiedde bUjkt wel uit het feit,

dat er heden nog een portret van Rubens bestaat, in de Pinacotheek ('),

van een jongen Franciskaner monnik, dat vroeger in Dusseldorf

hing en toen door Reynolds daar werd gezien, zooals uit zijn be-

schrijving van een reis in de Nederlanden in 1781 blijkt(^), en dat,

volgens hem, de Ney en, zooals thans de catalogus van dc Pinacotheek

t <»-.ig-rf., -.J. £

CHRISPIJN DE PASSE: Portret van Jau Neycii.

Bij Mierevelt is liij als raadshcer afgcbccld, bij De Passe op een gravurc in pij, op

ccn andere, overigens dezclfde, in het costuum van raadshcer, evcnals dit op de prent

van Hondius en op de Zielcnvisscherij van A. P. van der Venne het geval is.

(') In den catalogus van de Pinacotheek staat, dat dit portret afkomstig is van de

galerij te Dusscklorf, dat het waarschijnlijk identiek is met ,ccn Pater Icvcnsgroot" op

de auctie Arundel in Amsterdam in 1H84 met / 31* bctaald.

{') The lilterary works of Sir Joshua Reynolds bl. 404: .about ten portraits by

Rubens, the best are de Ney a priest with a skull in bis hand and Dr. van Thulden etc."
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opincM'kl. vermoedelijkJohamiisXcytMi

voorstelt.

In zijn ,,(J^iivre dc P. P. Uubens".
4''« deel (X". 1107), schat Max Rooses

dit werk tc zijn ontslaan in den tijd

tiisschen 1(525 en 1630. Onnoodig te

zeggen, dat de hier voorgestelde on-

mogelijk Neyen kan zijn, daar deze

reeds in 1612 oveiieed. Mogelijk is men
op den naam van Neyen gekomen door

een zekere gelijkenis van dit portret,

dat een ongeveer 35-jarigen monnik

voorstelt, met de gravure van Chrispijn

de Passe; alleen heeft de monnik nil

de Pinacotheek een veel ascetischer

uiterlijk, dan die bij De Passe.

Het portret in het Frans Halsmu-

seuni, al vertoont het eenzelfde type,

wijkt wel eenigszins af van de drie

beeltenissen hierboven besproken, het

minst van dat van Van Mierevelt, toch minder dan dit laalsle verscliilt

van de twee andere. Het bczit eenzelfde breede, korte figuur, wat hoog

in de schouders.

In den catalogus van de Collectie Wilson van 1873, verschenen bij

de tentoonstelling dezer verzameling in den Cercle arlistique te Brussel.

komt dit portret voor onder den naam van Simon de Vos, den Iccrling

van Rubens, die 1603 geboren werd.

Ook dc inscriptie wordt hierbij vermeld, echter leest men daar het

jaartal 1637, wat ik uit het opschrift niet kan lezen. Daar staat deze

volledig, luidende:

JOANNIS NEYEN ANTVERPIENSIS,
VIC. GENERALIS; ARCHI AUD. APUD.

LEG. FEV.: 1637.

Dat Simon de Vos de meester zou zijn, die Neyen schilderde, is

totaal uilgesloten, daar liij bij het overlijden van den paler nog maar

9 jaren telde.

\\'aar Rubens vermocdelijk dezen verdediger van het Katholieke

geloof heeft geconterfeit, gezien de toeschrijving van zijn naam aan

het portret te Munchen, is de hypothese niet te gewaagd, dat we hier te
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doen hcbbcii met licl eclile porlict van .laii Xeyen, omdiil dc schildciij

als maker Kubens(') aaiiwijsl, de inscriptie Xeyen tol den alifeheeldeii

stempelt en het type overeenkonil niel de Ijekende beellenissen van

dezen pricster.

G. D. GRATAMA.

(') Uit aullu'iilickc stukkcn, door mij {•czicn, blijkt, dat 28 Febr. 1836 cen zekere Jean
Vcrhcijden voor den verkoop van dit schildcrij van Joseph Dussaert 4800 francs onlvanj^t,

<lal Maart van dilzclfde jaar de experts Heris en J. Lorcnt pere (lit schilderij, waarvan
het etiket op de achterzijde wordt vermeld, voor een eclitcMi lUibcns vcrklaren. en dat

de laatste daarbij getuigl, dat hij het reeds 34 jaren kent.
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C^K^I^SSJHl i:x der l)ijzoiulerste kenteckens der moderne archi-

jBP^^^^^hL^ Iccliuirbeweoing is wel hel zoekcn om aan elk soort

^Bp^^L^ ^Wv seboLiwen cen eigen karakter te geven.

\I^YL 7r^ ^<iM Was de architectuur dan zoo laag gevallen dat

JBPvgUP*^^Y zij met dien zoo natuurlijk schijncnden regel geen

J^^2^=^^^\ ix'kcning hield ?

Laat ons niet te vlug gaan roepen en eerst even

herdenken dat het romantisnie nog ten alien kante in ons leven woe-
kert. Had het ons niet geleerd welke eigenaardige schoonheid er besloten

ligt in de gebouwen die binnen verschillende tijdpcrken opgetrokken

waren geweest? Het contrast ontstaan door het bijeenbrengen van
verschillende wijzen van bouwen die door bun betrachtingen en hiin

uitvoeringsmiddelcn tegenover elkaar staan, had geleid tot een schil-

derachtigheid die wij zoo zeer gingen smaken, dat wij ze in onze

nienwe gebouwen wilden terugvinden ; dit geschicdde in zoodanige

mate dat er architecten waren die niet slechts hun bouwwerken opvatten

met een gewilde accidenteele groepeering en opbouw, maar die in

een en hetzclfde gcbouw verschillende historische stijlen gebruiktcn.

Zelfs zijn er te vinden geweest die oude half-verweerde boawstotfen

in 't werk stelden om met meer zekcrheid het romantische te bereiken!

Er is echter meer: daar wij nu zooveel soorten van gebouwen
hebben voor dewelke de vroegere architectuurevolueering gcen gang-

baar type overgeleverd heeft (men denke b.v. aan station-, bank- en

kantoorgebouwen, bioscopen. om er maar enkele te nocmen), is het

leerrijk een oogenblik er op na te denken wat of wij nog hebben aan

de door vroegere geslachten geschapen types voor dit soort gebouwen
die wij nog steeds gebruiken. W'ie bouwt er nog een graf in den vorm
eener Egyptische pyramide? De klassieke orden dienen anders niet

dan voor het geroulineerde onderwijs der Ecole des J3eaux-Arts te

Parijs, en voor de aulokralische architectuur van Duilschland. Niemand
denkt er op nu een badhuis op le Irekken in den vorm der Romeinsche
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thcrnieii. ledcrc kcrkenbomvcr ondervindl lioe hcl sothische Ijcdeliiiis,

conslriuticr zoo zuivcr, zoo aangcpast aan die liluitiie en zoo gods-

dienslig van sleniniinn;. nu noodzakelijlv door ids andcrs hocl'l vcr-

vangeii le worden. Kn waar zijn de opdrachtgevcrs die xoov liiin

builens nog een Italiaansche villa of een Fransch kastccl lot voor-

beeld geven?

De modcrne archilecl hccfl dus een ruini werkveld mel voor de

vcrschillende vcruitcrlijkingen van liel huidige leven een nionnmentale

oplossing le zoeken, indien hij er minslens de gelegenheid loe gegnnd

wordl. En dit is op verre na niet sleeds hel geval!

Daar wij in dit stuk het geboiuy voor den Bond van minder Marine

Personeel te Den Helder zullen beschoiiwen, kan het nullig zijn eens

na te gaan hoe weinig het moderne vercenigingsleven tot nog toe

aanleiding mocht ge\en tot werkelijkc architectuurscheppingen.

Het vercenigingsleven, dit verschijnscl dat zoo eigen is aan onzen

tijd, hoorde loch zijn eigen archilcctonisehe uildrukking te hebben

gcvonden. En liier zij tcrloops gewezcn op het groote verschil ^ voor

wat de bouwknnsl belreft — tusschen vroegere en tegenwoordige veree-

nigingen. Het gildewezen dat in de Jiiiddeleeuwen ontstaan, tot aan

de Fransche omwenteling doorging, bestond uit de vereeniging van

arbeiders en bazen van e'e'n oak. Elk ambacht had zijn gildehuis; in

oude sleden beslaan zij nog in groot aantal; elke gilde trachtte in de

kerk een eigen altaar te bezitten, dat vaak tegen de pijlers gebouwd

werd; deze van den St. Jan in Den Bosch bewijzen duidelijk hoe

men in enkele gevallcn, van af den bouw der kerk met dczen eisch

rekening hield.

\u gaat het anders: wel hebben wij nog zuivere vakvereenigingen,

maar zij zijn meeslal verbonden aan een politieke beweging. De arbei-

ders b.v. gevoelen dat zij hun algemeene belangen eerst en vooral

moeten vcrdedigen, en pas daarna hun bijzondere eischen als vakman

met kans op bijval kunnen voordragen. Hetzelfde geldl voor den bur-

german, den toerist enz. De kantoorbediende heeft dezelfde groote

belangen als de kleine winkelier; de wandelaar vraagt evengoed als

de automobilist dat de wegcn behoorlijk aangelegd en onderhouden

worden.

En wanneer het dan toch tot een schifling konit, dan vereenigt

men niel meer gelijksoortige lui van een.stad, maar van een land. Zoo

hebben wij den algemeenen Nedcrlandsclu'ri diamanlweikersbond, de

Xcdcrldndschc vereeniging voor ambaehls- en nijverheidskunst, de

auloniobile-ekib de Bclgique, enz.
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p. KRAMER, Archit.: Gcbouw van den Bond van mindir Maiine-Pcisonccl, Den
Hclder. De toren.

Een vereenijring lieeft een lokaal van doen: het bestuur moel er

zetelen, het adminislratief werk geschiedt er; een zaal voor bijeen-

komsten is onontbeerlijk. Dit zijn de hoofdeischeii ; daarnevens vindt

men soms een cafezaal waar de leden elkaar onlmoetcn kunnen, een

redactie-kanloor en een drukkerij voor het vereenigingsorgaan, een

bakkerij, enz.; allemaal eischen die absoluut anders zijn dan deze

welke door een huis, een kerk, een concerlzaal gesteld worden. Ook
staat vast dat een vereeniging een kracht is, dcwclkc dient in het

gebouw plastisch uifgesproken te worden.

Is nu dit programma van eischen meermalen aanleiding gewecst

tot mooie archilectonische oplossingen? Gezien het groote aantal ver-



EEN MODERX BOrWWERK

eenigingen mogcn wij aiitwoorden : heel zelden. en wel om verschilleiule

redenen.

Deze vereenlgingen ontstonden meestal in een soorl heldenlijdperk,

loen de macht tegenover dewclkc men zich in 't gelid schaardc nog

overheerschend was; gezien de zcer beperkte geldmiddelen was hct

vereenigingsleven op het minimum gebracht: een paar gehuurde

kamers moesten als kantoor dicnst doen, en telkens als een bijeen-

komsl noodig geacht werd, ging men een zaal liuren voor een avond.

Zoo duurde liet toldat men hel aandurfde ergens een luiis aan te

koopen en zoo goed mogelijk in le richten. Met de uilbreiding van

die gilden en bonden kwam ook deze van hun gebouwen, stuk bij

stuk, nu rechts dan links van de ^oercel"'; en wanneer na jaren, zoo'n

vereeniging over macht en geld beschikt, wordt het dikwijls goed

gevonden. om gevoelsredenen. de oude lokalen tc blijven bclrekken;

het is immers een krachtig opbeuringsmiddel te kunnen zeggen aan

de jongeren, aan de minder sterk overluigden: ziet aan onze lokalen

hoe wij van niets tot lets gegroeid zijnl

Men is in andere gevallen te vroeg gaan bouwen, of zonder reke-

ning te houden met latere uitbreiding. Zoo heeft de Vooruit te Gent

twee gebouwen naast elkaar slaan, die elk op zichzelf een afgerond

gcheel zijn ; samen geven zij geen totaal indruk maar maken een

allertreurigst effekt.

In oudere stcden kan de oplossing van het geval nog heel anders

zijn; Brugge is daar een typisch voorbeeld van: de katholieke veree-

niging is er in een achttiend'-eeuwsch gildehuis gevcsligd; de liberale

vereeniging heeft een gothisch steen betrokken, terwijl de Gilde der

Ambachten een blok huizen aankocht, allemaal huizen met gevels uit

de XVIe en XVIIe eeuw; daar heeft zij zich, zoo goed als het maar

kon, ingericht, en achleraan in den tuin, de groote lokalen laten bou-

wen die zij van doen had.

Aangczien er in dergelijke gevallen aan de praclische eischen

geweld moet gedaan worden, kan er natuurlijk van ecu architectoni-

sche oplossing geen sprake zijn!

Daarlcgcnover kunnen wij gclukkiglijk enkcle goede bouwwerken

stellen : noemen wij het Volkshuis te Brussel, van V. Horta, hetgcbouw

van den Algemecnen Nedcrlandschen Diamantwcrkersbond te Amster-

dam, en de Voorwaarts te ]\oUerdam, beide van Dr. Berlage. Hicrbij

kunnen wij nu vocgen het jongsle werk van den .\nislcrdamschen

architect P. Kramer: het gcbouw voor den Bond van minder Marine-

Personcel te Den Helder.
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Hel lerri'in waaiop liet zich verheft, is aan den hoek \an hct

Slationsplein en do Stalionsslraat oelegen ; daar dil perceel met een

scrviluut belast was, nioest een groote strook ervan onbeljouwd l)lijven;

deze was echter niet bepaald door een evenwijdig met de slraat loo-

pende lijn, maar wel door een schuine dwarslijn. Daarnaar heeft de

bouwmeester zich naluurlijk moeten voegen in het ontwerpen van zijn

plattegrond. en juist het gebonden zijn aan dien strcngen eiscli heeft

een uitslekenden uitslag als gevolg gehad: die plattegrond ontwikkelt

zich, spreidt zich uit als een waaier; hij is builengewoon duidelijk en

zit vol beloflen voor een degelijken helderen opbouw. "t Is een genot

voor het oog deze teekeningen te bezien.

De ingang is ongeveer in het centrum van het gebouw gelegen en

bevindt zich in dezelfde ruimte als de trap, ten einde een gemakke-

lijken toegang tot de zaal op de verdieping te verzekeren. Rechts vindt

de bezoeker de deiir van de cafezaal waarop dan de schrijt'kamer volgt.

Op den plattegrond is het zoeken naar een monumentale oplossing

duidelijk zichtbaar: de toonbank is behendig onder de trap geschoven:

daar is niet slechts plaats door gewonnen, de groote ruimte blijft ook

vrij en behoudt volkomen haar waarde als ruimte; de balken der

zoldering sfeunen op forsche muurpijlers die een plastische werking

hebben, en zich tot onder de tweede verdieping verheflen, ten einde

aldaar de draagwijdte der muurdragende balken te verminderen. In

de cafezaal hebben die pijlers een gelijksoorlige esthetische werking

als de penantcn tusschen de terrasdeuren. Opvallend is ook de wijze

waarop de schrijfkamer aangelegd is: zij is afgescheiden niet door een

muur maar door een zitbank met hoogen rug, zoodat hij die schrijft

afgezonderd is en toch in een zekere gemeenschap blijft met zijn vrien-

den in de gelagzaal; het gevaar van het rylhme dat in deze laatste

aanwezig is, te verbreken, heeft Kramer vermeden met de toiletten

enz. aan beide kanten der schrijfkamer te brengen, zoodat deze in de

as der cafezaal gericht is.

Naast de toonbank leidt een deur naar de woning van den huis-

houder, welke van de straat ook met een afzonderlijken ingang te

bereiken is. Boven deze woning bevinden zich verschillende bestuurs-

kamers, alsook de toiletten gevergd door de aanwezigheid der ver-

gaderzaal, welke den heelen hoofdvleugel beslaat. De tweede verdieping

is ingenomen door de hoofdbestuurskamer, en door slaapkaniers ten

dienste van de bondsleden ; op de derde verdieping bevinden zich

niets dan dergelijke slaapkaniers.

Wanneer wij nu den opbouw bekijkcn en nagaan hoc de ruimten
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(of massas verwcrkt zijn oewcest, dan zien wij dal dc Iraji mel ingani^

als nicest in l oog vallende niassa behandcld word: dc vlcuijcl met

cafe- en verijadcrzaal leck aaniicwczen oni de helaniiiijkslc Ic wordcn,

terwijl dc vlcusel met woning enz. minder domineercnd gehouden is.

Tussclien dezen laatste en het trappenhuis is een hockmassa opge-

steld, minder van omvang en die ook bovcn de eerste vcrdieping

eindigl. Ilier lieb ik ccn hezwaar Icgcn dezc laatste ruimle-uitwcrkiii.fj;

deze hockmassa konit nict duidelijk uit den plallcgrond; bencdcn

gaat hct wcl; daar kan zij immcrs als een flinkcn uilbouw van de

Nvoonkamcr aanschouwd worden: maar bovcn bcvat zij ccn slaap-

kamcr die een dec] dcr aangrenzende niassa inneemt. Men voelt dirckt

dat het niet heelemaal zuiver is, en eenigszins de harmonic van den

zoo logischen aanleg stoort.

Deze verschillende massas nu zijn sober en strcng behandcld : zij

vormen elk op zichzelf een gchccl, en toch zijn zij ondcrling niet le

scheiden, zoo zijn zij aan clkaar gcgrocid. Een vluchligc kijk op de af-

beeldingen is voldoendc oni ons le ovcrluigcn, dat dit hicr niet gebcurd

is niet de gewone hulpmiddclljcs. als ccn en hclzctt'de dak dal op de

verschillende dcelcn doorloopt, horizontale bandcn c. m. d. Xeen, wij

kiinncn ons zckcr dc drie massas afzonderlijk voorslellen als een

voUedig stuk architectuur; maar hoeveel armer zou de uitslag zijn!

Wat brengt die tegenstelling van hoog en laag hier levendigheid en

bcwegeiijkhcid, wat doet hcl schuine gedeelle prcllig aan als bindcnd

middel lusschcn torcn en zijvlcugcl.

De massawerking treedt hierdus bij eerste zicht op den voorgrond,

omdat zij als echte ruimte-afsluiting, en zecr harmonisch aandoet; wat

ons ovcrigcns zeer boeit, is dat er niellcgenstaandc dc horizontale

begrenzing. stijging te zien is in het geheel ; er is icts dat doet denken

aan hct steeds hooger willcn van vroegere bouwwerken, al werd dit

hicr met geheel anderc middelen bereikt, nl. de volkomen gaafheid,

ik won bijna zeggcn slrakhcid, van de twee vleugels, zoodat de lood-

lijn dcr hockbeeren een buitengcwoon slcrke taal kan sprcken.

Ovcrigcns speelt de toren hierbij ook een groote rol: die loreri

is het icls-opgcbouwdc trappenhuis: er moesl loch icts aanwczig zijn

dat sterker sprak dan het overige en wees op de kracht dcr hier

gevestigde vereeniging. Zoolang de torcn nu dc trap bcvat is liij mas-

sief en vlak gchouden: maar hooger hocll hcl mclschvcrk niels meer

te dragen; hct is cnkel afsluiling en syniljool, en hcl wordt dan ook

vccl spcclschcr behandcld: hcl rimpelt zich in vouwen die lichl en

schaduw grijpen en vorm gcven; een even uilgcbouwde steen werkt
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p. KRAMER; lutcrieur: {Jebouw van (ten lioiul van miiulcr Maiiiic-reiMmcel, Den Ik-kler.

als een koord dat het bewegelijke en het vlakke gedeelte samensnoert

en het stijgcnde opnieuw tot ailing brengt. Die torcn eindigt werkelijk

in een soort gejuich, in eon jubilatie.

Gevaaiiijke manier van werken, zal men misschicn opwerpcn.

Het zou mij nuikkelijk zijn de geschiedenis der bouwkunst na

te pluizen en aan le tooncn lioe vaak het vroeger zoo gedaan werd.

Dit zon echler niet het minsle bewijs opleveren dat Kramer's werk
goed is. Wanneer wij daarenlcgen knnnen vaststellen dat die toren

een onverbrokkeld geheel vormt, wat dan ook elke onbevooroordeelde

toeschouwer moet toegeven, dan znllen misschien de opwerpingen

achterwege blijven!

De bewegehjkheid der bovenste geleding beanlwoordt ten anderen

aan de donkerte der lichtopeningen van het andere gedeeUe van den

bonw. In het hootdblok is de doorbreking sprekend: de afsluiling van

het cafe is opgelost in pijiers, waartusschen breede deuren toegang

gevcn tot het voor-terras; de vergaderzaal heeft hier lage, breede ven-

sters — zij is hel vcrlicht kings de binnenpLnats — en erboven kleine

ventilatieraampjcs; de hool'dbeslnurskanier is duidelijk uilgedrukt door

een groep van vier vensleropeningen, lerwiji de drie bovenste vcnslers
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oocd lalcn zien dat zicli daar drle aparle vciirekken (si a a pk a mors)

bevindcn.

Deze raaiiiiiideeliiis; is c^p zichzclf heel logisch, iiuiar zij is Ic vcr-

schillend, zij vorbrokkell ccnigszins den slatigcii .^aii.t^ van den wand.

Hoeveel mooier spreckl doze laalsle niel in de andere gevels, alhoewei

daar ook alle ramen niet gelijk zijn. Hoe aardig doen de kleine raampjcs

niet in den toren en hoe goed verlichlen zij de trap niel. Men moet

maar weten hoe zijn ramen geniaakt en geplaatsl! en juist onidat wij

zien dat Kramer het hier zoo goed deed, spijl hel ons dal hel hem in

het hoofdblok niet beter gelukte.

De kleur van den bouw is riistig: de gevels zijn opgetrokken van

mondklinkers; het verband is niet als naar gewoonte een strcksclie en

een kopsche laag; na twee slrekken is er telkens een kop gemelseld,

een gele kop. Als ik hierbij voeg dat ook enkele verbrande koppen

verwerkt werden, dan zal men zich gemakkelijk kunnen inbeelden

hoe dit metselwerk leeft en tintelt, hoe het even forsch is als de niassa's

van kleur welke het tot stand brengt. Kozijnen en ramen zijn wit ge-

schilderd en verwekken felle tegenstelling. De looden afdekking van

enkele gemetsclde deelen komt de kleurschakecring nog vermeerderen.

Maar die wanden leven en tintelen niet alleen door het soort

baksteen en het verband, maar ook door de versiering. Deze is heel

eigenaardig. Als men van bouwversiering spreekt, gaan velen alleen

denken aan beelden, aan lofwerk, aan tegelfriezen, enz. Niets daarvan

is hier te zien : Kramer heeft, zooals anderen in den loop der tijden,

gedacht dat baksteen nog anders kon behandeld worden dan als ge-

woon opstapelingsmateriaal. en op deze plaalsen waar hij een bijzonder

efi'ect bekomen wilde, heeft hij den baksteen een andere, een ongewone

taal laten spreken.

Waar een schuine hoek moest gemetseld worden, werd de sleen

niet schuin volgens dien hoek afgehakt, maar de top is buiten blijven

zitten, alternatief rechts en links; het effect van deze accentjes is aller-

aardigst en wonder is het om te zien hoe die versiering van kleine

schaal goed doet in de naar groote schaal opgezette massa's. ^^'at hier-

door verkregen wordt is het verwijdercn van het te strenge, het te

slrakke van enkele hoofdlijnen; met een onbekapten baksteen wist

Kramer hier denzclfden uitslag te bekomen als de middelccuwers met

hun gebeeldhouwde hogels (men denke o. m. aan de bovenste gele-

dingen der torens van Notre Dame te Parijs); zijn lijnen en zijn bouw-
stoffen wist hij te veileederen zonder ook maar in het minst het

rnslige, hel sobere, liel vlakke in zijn massa's en de werking van den
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p. KRAMER: Gioote ramcn der veigadeizaal; Bond van minder Mariue-Personcel, Den
Helder (uitgcvoerd door \V. Bogtman).

wand te storcn. De fiintasie welke zich hicr openbaart is niet accidenteel.
maar is ontstaan in hel voile bewustzijn van den kunstenaar. Ziel b.v.

hoe het terras afgcscheiden is van het pad dat door liet tuinlje naar
den ingang leidt: die scheiding bestaat niet uit een muur, maar uit

losse pijlers, en zoo is er nog eens een fijngevoeld verschil nilgesproken
tusschen metselwerk dat ruimten afsluit en vloeren draagt, en metsel-
werk dat alleen een scheiding hoeft aan le dniden.

De ingangdeur, in piaats van een eenvoudig gat in den muur te

zijn, is een plastisch onderdeel geworden dat de aandacht trekt; wel
belreur ik de aanwezigheid van den schuinen hoek, maar de proportie
van het geheel is zoo gemoedelijk, de met glas in lood voorziene spleet
is zoo aantrekkelijk, dat de ie(s te stoere vormen der deuromgeving
iiiemand zullen terughouden.

Ik heb mij op mijn beurt door dien verleidelijken ingang latcn
bekoren. Vertelt de buitenarchilectuur van de kracht der vereeniging,
het interieur ademt de gezelligheid welke het vereenigingsleven zijn

Icden verschafTcn kan. Een blik op de Iblo der caiezaal bewijst dit

voldoende; men kan er ongelukkiglijk niet bij oordeelen over het
fijnc licht en de gemoedelijke stemming die er heerschen en welke
gedeeltelijk luin oorzaak vinden in het glas in lood der venslers. Wij
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reproduceeren hier dc jjroole rumen dcM- ver^aderzaal welke cvcnals

liet andere glaswcrk, naar schctsen van den archilecl, door den zoo

gunstig bekenden W. Boglman Ic Haarlem, uilgevoerd werden.

Over de behandcling der verscliillende onderdeclen, over de meu-

bels, lampen enz., ware veel te zcggen. Ik diirf het niel aan hij geiiiis

aan voldoende foto's, en volsla met le zeggcn dal niels aan Iiet loeval

overgelaten werd.

Voor belangstellenden vcrnield ik liicr nog dat liet Ileldersche

gebouw, inbegrepen ecn onvoorziene lundecring, niet nicer dan pl.m.

36.000 gulden gekost heeft.

Moeten wij P. Kramer dankbaar zijn voor het gelevcrdc kunstwerk,

wij mogen den Bond voor minder Marine-Personeel niet vergeten,

die, met den sleur brekend, het ontwerpen van zijn gebouw aan een

kunslenaar opgedragen heeft, en in hem tot het cinde toe, ten voile

vertrouwen gesteld heeft.

HUIB HOSTE.
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KUNSTBERICHTEN
TENTOONSTELLINGEN

VAN ONZE EIGEN
CORRESPONDENTEN

AMSTERDAM :-:

AATSCHAPPIJVANBEEL-
DKNDE KUNSTEN a»s

Gedurende ruim twee

maanden had ik bijna

iH-'cn f<elej4enheid de ,beel-

rlendc kunst' te Ainster-

dain — hot centrum van

Holland, waar hot Hollandsehe hart klopt,

waar de kunsthartstochten feller bruisen dan

elders, in dieper beddingen en breeder dei-

ningen en verder strekkingen — in haar ont-

wikkeling te beschouwen. Twee maanden is

een korte spanne tijds, — zelfs voor kunst-

bewegingen, die in moderniteit elkaar de loef

afsteken. Toch is er toon iets veranderd, dat

in deze chroniek niet onvermeld mag blijven:

de oplossing van den Larenschc Kiiiisllicindel

in de Maalschappij van Bevldvnde Kunslen.

Dit is een teeken des tijds, waarvan de be-

teekenis een openbaar geheim is.

Was de Larensche Kunslhandel een anachro-

nisme? In den naam vN'cl, inderdaad niet.

Laren, in deze kolommen is er met meewarig-

heid meermalen op gezinspeeld, is ver-

bleekt, als een historieblad uit het boek onzcr

kunst; onzer laat-ncgentiende-eeuwsche kunst,

die wij nog enkele jaren geleden 'nieuw'

mochten noemen, maar die nu onherroepelijk

oud begint te worden.

Larcii was een sj-mbool. Maar het vaandel,

dat dien naam draagt, rafelt en de gulden

letters gloeien niet meer in het verblcekte

veld. — Men heeft, zoo meent deze of gccn,

in dat gulden teeken Iiandel willen drijven.

Welnu, dit was de noodzakelijke kant dor

werkelijkhcid. Was er ooit ecu vaandel, dat

niet wcrd gevolgd door het leger van be-

langen? Docb die werkelijkhcid was de reali-

satie der idealiteit op voorbeeldiger wijzc dan

men elders zag; want de Larensche Kunsl-

handel heeft een naam nagclaten, die nauw
was verbonden met het belang van vele

jongere schilders van talent, en zoo wcrd

dus in de eerste plaats de schoonheid gediend.

In het bijzonder moet hem tcr cere worden

nagegeven, dat hij dc nieuwereVlaamschc kunst

door herhaaldclijkc en belangrijke tcntoon-

stellingen in Holland heeft bekend gemaakt

en vooral Emile Claus heeft doen bewonderen.

In het nieuwe vaandel schittert nu een

deftiger naam : Maalschappij van Becldende

Kunslen. De locale kleur is verdwenen en met

een breed gebaar stelt zij zich aan heel

Nederland voor als een Nederlandsche ver-

eeniging bij uitnemendheid. Zij omkleedt zich

met gezag door een commissie van goeden

naam. Haar daden moeten bewijzen of zij

bovenal de Schoonheid zal dienen. Op een

nog voortretTelijker wijze als te voren? Wij

wenschen haar een schoone toekomst toe!

Haar eerste daad is reeds een blijk van

sterken vvil en breed inzicht: Breitncr draagt

haar vaandel den tijd in. In hem klopt het

hart van Amsterdam. In zijn werk onthult

zich zoowel oud- als nieuw-Amsterdam : een

machtige drang, met diepe donkerten en telle

lichtglanzen, somber en kleurig, vol werke-

lijkheidszin en romantiek. In zijn grijzen van

stadsfragmenten verbleekt het verledcn en

schemert de toekomst. In zijn werk vereenigt

zich bijna alles in het heden, waarin het ver-

leden tragisch ondergaat, maar ook vcel toe-

konisligs Kn in 't bijzonder dit is merkwaardig:

zijn work blijft nieuw naast het allernieuwsle.
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A. COLNOT IN DE KUNSTZAAL VAN DE
BIJENKORF :a». Ondcr de modcrncn is Colnot

ccn kunstcnanr die gunstig slemt door do

oprechtheid van zijn strevcn. Nu moot men,

als 't werk als zoodanig nict duidclijk voor

zichzelf vermag le gcluigen, nict al te sceptisch

zijn, en dc niogelijkheid van ccrlijk work

altijd open laten. Het kost dikwijls moeite

genoeg. Doch tegenover de scliilderijen en

teekeningen van dozen kunstenaar houdl de

twijfel geen stand Ook liier is stellig rnaiiic-

risme, maar hij heeft het objectieve middcl

fienigszins weten te verpersoonlijken. Hij is

zeer subjectief en men herkcnt zijn liand

overal, zelfs in landschappen, waar het zijn

doel was alleen de natuur weer te geven.

Te geven? Neen, hij werpt u dc natuur-

brokken toe! Er zit cen vaart achter. Zijn

strcven is onstuimig als cen drift. De klcur-

brokken staan sonis schots en scheef, de lijnen

wentclen om en om. Een duinlandscliap is

als een deinende zee, waarin de boomen als

schepcn in stormgetij bukken voor een on-

zichtbaar geweld. Er is rhythme in zijn lijnen.

Hij zit in t modernisme, — en zit toch vol

realisme en romantiek! Dit laatste beschouw

ik als zijn redding

Moot hij dan gered worden? — Ja, van den

waan van cen te vroeg meesterschap Hij is,

vergeleken bij de groote gecsten der schildcr-

kunst, nogzoo'nbrekebcen. Zijnonstuimigheid

is vaak onbesuisdhcid. Zijn handwerk is nog

zoo uiterlijk; hij is te gauw klaar. Hij grijpt

wel links en rechts lets van belang, maar hij

grijpt niet diep. Hij bouwt nict op en be-

heerscht de stof niet. Hij is zich nog vveinig

bewust en kent de wereld nog niet, is vvel

Ihuis in de natuur, leeft wel mee, maardeze

beheerscht hem nicer dan dat zij hem dicnt.

Slcchts als het meesterschap woiMt bereikt,

in hoogcr bewuslhcid van natuur en leven,

zal allcs zijn geest diencn, — ook het niiddel,

als innerlijk moment. Zal hij crnstig traohlcn

zich tot dat hoogstc oji te wcrkcn?

^^'^^'^^'^ ^'^ ^'^^'^^^^'^^'^^'^^'^

DE HOLLANDSCHl': KUNSTKRING IN HET
STEDELI.IK MUSEUM W^ Een groep van

sterk vvillendc en bcwuslc modcrncn. De

kracht is mccr uiterlijk dan innerlijk, maar

cr is nochlans kracht. ^Yas dczc innerlijk

sterk, dan zou er een wil zijn om, bij zooveel

bcwustheid, de uitingen te bchcerschcn. Nu
wordt zij kunslniatig aangewakkcrd, als door

ccn groote blaasbalg, die bet smculcnde vuur

doct o])laaicn. Maar alwccr: cr is vuur, en

dat is hot belangrljkstc. Dc manicr waardoor

het opglocit en vlamt is iel of wat bijkomstig.

Jan Sluylers' kunst is als een ruwc dianiant.

Er glocit, zoo zcgt men imniers, daarin ccn

inwendig vuur. Maar nog mecr, wcerkaalsl

het dc wercld, het leven, dc hartstochten.

Met gebrokcn licht. Het schittert bij voorkeur

in decadcnte kringen. Zijn vrouwen zijn geen

dames, maar stukken natuur, neen: kunst.

Zij zijn kunstproducten vanstadsculluur, maar

ecncr demi-monde — Maar zijn kinderen dan

met hun onwezenlijke oogen; — goed, deze

vvaren steeds zuivere natuur, met aanlcg tot

alles, ten goede zoowel als ten kwade. —
Een vricnd vergeleek hem, ten aanzien van

de fascineerendc kleurwerking, een hartstoch-

telijkgebarendevrouw,ecn nacht-riguur,opccn

ontwcrp voor gebrand glas, met Oscar ^Yilde.

Ja, in zoover een nachtkroeg gelijkt op een

verfijnd litcrair salon, een ruwc dianiant op

het kunstig geslepen edelgesteente aan den

ringvinger des dichters. Deze hetaere, — het

kan inderdaad zijn dat zij cene .Salome is, mi

het gruwelijke feest. Dan heeft de liaat haar

liefdcs-hartstocht doorwond. Zoo gcloof ik,

dat de phantasie het ontwcrp voltooit, gelijk

het licht het gcbrande glas moet doorgloeien.

Een vcrdicnste is het echter, dat Sluylers' wcrk,

hoc grof en ruw en on-af, de verbeelding aanzet.

Schwarz staat hem het naast, maar nicer

in dccoratieven zin. Zijn kleuren blijven vlak,

bloeien niet picturaal op tot harmonische

schoonheid. Misschien beschikt hij zelfs over

nog nicer elementaire kracht. Hij is ook

veclzijdig en durft alles aan, zoowcl naakt

als hmdschap ; tcrwijl zijn tcchnisch vermogen

nict gering is. Wij zullen hem in t oog

inoctcn lioudcn.

Colnot is genoeg bckend. Hij is de 'schildcr'

van de groep, impressionist met romanlischc

attitude, die zich nog moet vcrdicpcn.

Wiegnian zou wcllicht in bctcckenis wiiincn

als hij zijn kleur- en lijnphantasie decoratief

kon toepassen en ontplooien.
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AroiKieus vail eenigszins buik-ii dc groep,

<ii(- door Sluytcrs gekcnsclielsl worilt. Zijn

wit-en-zwart-wcrk is bchnirtwi'kkciul. Ook liciii

lioiuie men in t ooj^.

nUAXGWYN i; KUNSTHANDEL EISEN-

LOKFFEL 5^,». Ms het waar is, dat Brangwyn

van Vlaanischc afkomst is, dan verloochent

liij die allcrniinst, — hocver hij ook, in de

wijde wereld zwervend, van honk is gcgaan.

Men vindt in de woeling van zijn ronianliscli

werk zoowel de lichtzijdc van Rubens, als

de diepc donkcrten van Rembrandt, en van

zijn eigen tijdgcnooten zoowel de felle en rake

lijn van De Bruycker als de zoekcnde en

tastende lijn van Bauer. Er kan geen sprake

zijn van een synlhese tusschen ecu en ander,

niaar \an een compromis door verwantschai),

door afstamming. Met Bauer heeft hij in 't

bijzonder gemeen zijn bewondering voor de

schoonheid van vrcemde landen en volken.

Als het waar is, dat hij als scheepsjongen de

wijde wereld inging, dan heeft het oeuvre

van den schilder en teekcnaar de schoonstc

droomen van den kajuitsjongen vervuld!

Hij is tegelijk impressionist en phantast.

Zelfs in zijn etsen is het onmiskenbaar hoe

deze bewonderaar dcr exotische schoonheid

enthusiast moet zijn voor kleur en kleur-

tegenstellingen, en zijn verbeelding vindt in

het lijnens])el een weergaloos middel, om de

werkelijkheid op te voercn op een hooger

j)lan van aanschouwing. Ontzaglijke tcgen-

stellingen van licht en donker, van kleine

en groote vormen, omvaamt hij in een kader,

dat nauwelijks een grens vormt; want het is

of de phantasie van den bcschouwer het

verdere aanvult. Een mblen bij Brugge, de

schepen in de Seine onder de geweldige

spanning van een brug, de kerk van Mont

Parnasse, de cypressen van een kerkhof, een

kermis bij de Notre Dame, de gestalten van

menschen en dieren, zij zijn vol rcaliteit,

niaar ook vol beteekenis, boordevol van het

gevoel : hoc schoon en wonderlijk, als op

den eersten dag der aanschouwing, waarbij

de werkelijkheid een droom schijnt.

Naar verluidt zal zijn oeuvre van etsen

door Brangwyn aan het Xederlandsche rijk

worden aangeboden.

AHTl KT AMICITIAE »; VOOB.IAARSTKX-
TOONSTELLING DOOR LEDEN J* Als men
voor het oeuvre van een werkelijk groot

kunstenaar staat, dan werkt de veclheid aan

werken svnthetisch samen tot een harmoniseli

geheel : een veel-ecnheid, waaruit de ziel

spreekt van een voorbeeldig niensch, vcr

verheven boven de menigte, maar die noch-

tans mcnsch is onder menschen, gclijk Faust,

of eigenlijk Goethe.

In Arti, het kan moeilijk anders in dezen

ontwrichten tijd, heerscht een chaos. Nict

alleen slecht en raooi wcrk, maar werk dat

langs clkaar schrijnt door verschil van aard

en bedoeling, hangt door elkaar, duwt elkaar

van zijn plaats, schreeuwt door elkaar heen.

Hier spreekt niet de ziel van een mooi groot

mensch, maar de ziel van de menigte, van

de markt. Een Babylonische spraakverwar-

ring! Wic is de futurist, die van de sensaties

en perccpties van een leden-tentoonstelling

een sprekend bceld geeftV Op t gcvaar af

niet de schoonheid te diencn!

Hoe mocten wij daarin Coba Ritseraa terug-

vinden? Haar is de koninklijke onderschei-

ding te beurt gevallen en het eere-nietaal zal

haar worden uitgereikt. — In deze kolommen

heb ik, reeds enkele jaren geleden, aan haar

werk, in zeker opzicht, vooral om de zeer

voorname en zeldzaam cdelc kleurqualiteiten,

het jiraedicaat geniaal toegekcnd. Men kan

zich dus voorstellen, hoe deze onderscheiding

mijn instemming heeft. — Doch hoe heeft

men haar hier terug kunnen vinden, terwijl

zij vroeger en nu elders (in St. Lucas) veel

gelukkiger voor den dag kwani! — Maar, men
begrijpt wel. dat de gelegcnheid nioest worden

gezocht en aangegrepen. Ook hier heeft men

haar 'oeuvre' als geheel op 't oog.

Het schijnt mij, dat leden-tentoonstellingen

uit den tijd zijn. De gezellige ondcr-onsjes

zijn ontaard. De zalen blijven leeg van bc-

zoekers. Er is meer plaats voor critiek dan

bewondering. De l)evoorrechte oude Icden

zijn behoudcnd en men heeft den stroom van

jongcren afgeleid naar St. Lucas, Hollandsche

Kunstkring enz. En deze trckken meer en

nu-cr belangslelling.

Hoc veel beter zou .Ian Velh uilkomen
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op cen cigen tcntoonstelling. En DysscUiof.

Tooro]) liceft het siiids lang bogrepen. Thercse

V. Diiyl — St'lnvartze nu en dan ook. Hoe
zou hot cxquiso niinialuiir-wcrk van Elsa

Woutersen— V. Docsburgli, in een voornaam

zaaltje bijeengebracht, voor crilici, die nu

liaar portretten negccrcn. cen opcnbaring zijn!

Vermcld kunncn nog worden : Co Breman,

Anna v. d. Berg. Karsen, Sluyters en Wolter.

MAATSCHAPPIJ VAN BEELDENDE KUN-
STEN « POL DOM, J. W. KAISER, A. MOOY
EN J. POSENAER a»- De Vlaniingen Pol Dom
en Posenaer zijn goede bckendcn in Holland,

waar men ze gaarne ontmoet. De sym])athie

voor de ons zoo na staande Vlaanische kunst,

die de M'J dus blijkbaar koestert, is een erf-

stuk van den Larenschcn Kunstliandel, zaiiger

nagedachtenis.

Leven en beweging woelt door het graphisch

werk van Pol Doni. Wij willen Antwcrpen

gaarne zoo zien, om het te bewonderen als

Amsterdam. Zijne bewondering heel't soms iets

grotesk, vermengd met humor, in 't bijzonder in

zijn typeering van mcnschen in t straatgewoel,

echt naar Vlaamschen aard. Zeer karakte-

ristiek is een straatfeest in Antwerpen. Daar-

naast ook stemmig etswerk, grillig takgewar

in stadsgezichten en dorpsche landschappen.

Ook weet hij zijn liefde voor Antwerpen in

wazig teere stemming weer te geven,

Posenaer openbaart een guile blijhcid, die

niet zonder innigheid en stemming is, in zijn

kleurig schilderwerk. De zon vermag hij nu en

dan met blijden glans door zijn klcuren te

mengen. Het schijnt, dat zijn werk in Holland

aan degelijkhcid en stemming gewonnen heeft.

Zijn gezichten in Zceland, b.v. Domburg, ver-

eenigen op gemocdelijke wijzc blijheid en

stemmigheid, b.v. in een Kerkplein en Bosch-

laantjc.

Van Kaiser kon men in .\rti en St. Lucas

nu en dan eigenaardige slillcvcns met bccldjes

en andcre voorwcr])en met ictwatsymbolische

bcdocling opmerken. De Boeddhislische godin

Kvvan-Yin boeit hem in 't bijzonder, en haar

weet hij ook vol liefde teer met fijn licht

en zachte kleur te omhullen. Toch zijn al

(lie nauwlettenil geschilderde stiiievens niet

bcvredigend plastiscli. De bouw is wcifelcnd

en zwak, de kleur niet steeds gevoelig, de

stof niet vcrgeestelijkl genoeg.

Ken schrille tegenstelling hiermee vormt

het schilderwerk van Mooy. Hard en fcl zijn

de verven, die nog gcen kleur in j)icturalen

zin wcrden. De elementaire klcuroijzcltcn,

zoo beslist en ferm ze er ook staan, warcn

niet raak. Hier is gecn spoorslag noodig, maar
een breidel; — en toch dwingt hij bewonde-

ring af voor zijn durf, en misschien zal zijn

stoutmoedigheid na zelfinkeer en bezinning,

hem in de wereld nog een heel eind brengen.

ALLEBf: « ACADExMIE VAN BEELDENDE
KUNSTEN ^ Allebe is — wij leven wer-

kelijk te snel — als cen stem uit het ver-

leden, een beeld van den ouden tijd. En toch,

wij willen hem niet missen: zoo wondcrlijk

sympathiek is deze professorate figuur uit

het Amsterdamsche kunstleven. Hij is een

meester die door de leerlingen nooit ver-

loochend zal worden. Hij was steeds voor-

bceldig, behalve in een opzicht: dat men hem
niet moest navolgen — zijn kunst was zoo

eigen, dat zij in haar wezen onnavolgbaar

was — , maar zichzelf, eigen sclioonheids-

idealen, getoetst aan de werkelijkheid en de

paradigmatische schoonheid alter tijden.

Wat was zijn schoonheid? Het wezen van

zijn kunst was zijn schoone echt-mensche-

lijke humor, met idyllische en fijnc roman-

tische bijmengselen, het anecdotische van

een menschenlot, dichterlijk aanschouwd en,

laten wij het erkennen als, helaas, uit den

tijd — ouderwetsch 'schilderachtig' voorge-

stcld Men zal er hem niet te minder om
eerenl Hij is te zeldzaam als schildertypc en

als mensch. Men hoort hem bovcndien als

voorbecldig leeraar door al zijn leerlingen

roenicn.

Geen wonder, dat men hem op zijn 80""

verjaardag wcnschte te huldigcn ! In de aca-

demic! Een kleine tentoonstelling van 34 wer-

kcn, die enkele zijner innigste schildcrijen

onivat, brengt hem weer even nader tot onzen

tijd. Laten de jongsten der modernen dit

werk ccns oj) den ke])er beschouwcn I Wat
cen weergalooze tcchnick ! En wat dicnde

deze teciiniek de schooniieid I Wie schildcrt

nu nog zoo uitvoerig een aapje, mensclieiijk
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karaktoristiek? Een diakon. Een nuiseum-

siippoosl. Of een naaisterljc? Of een sprookje?

Of hot wel-bewaakle kind in de wicg met

de idyllisclic onigeving van een boerderij '.'

En al die stillevens in de schilderijen, op

ziclizclf lieerlijk fijn geschilderd in locaal-

kleur en innigen eigen toon? — Het schijnt,

dat liet niensclielijke aan lietModernstevreenid

is geworden. Met bevreemdt zclfs nu in eclite

ouderc kunst!

Dat is het belangwekkende van dezen tijd:

de ontzaglijke tcgenstcllingen. Er is misscliicn

een nieuwe wereld in wording, — en mis-

schien ook een nieuwe kunst. D. B.

:-: DEN HAAG :-:

!•: NTO XST !•: L E I XG V I N-

CHXTVAX GOGH » HAAG
SCHE KUNSTKRING 2,*^

Dc tentoonstelling van de

collectie Xijland in den

I\ring is een gebeurtenis,

al is dan de verzanieling

vrij bekend. Want dicliter en dichter is Van

Gogh den tijdgenoot genaderd, en nu is de

fel bewogene, de hartstochtelijkc waarheid-

zoeker in zijn teekeningen-als-openbaringen

al geen wonder meer, eer een vertrouwd

gewordene. In hoever het groote publiek

hem, den strijdenden pionier, is nader ge-

treden, of hij dit groote publiek zclf door

zijn werk heeft benaderd, is niet uit te maken.

De raoderniteit ervan schokt niet meer. Van

Gogh is de wegbereider gebleken van velen,

in wie analoge gevoelens naar uitbeelding

van hun innerlijk nog woelen, zij het niet

zoo sterk noch zoo eerlijk. Uit de HoUandsche

periode is de verzameling Nijland, uit dien

tijd, toen in Van Gogh nog niet het uiterste

laaide van een drang naar de absolute for-

muleering zijner overluiging. Ook hierdoor is

deze tentoonstelling den doorsnee-Hollander

begrijpelijk. Al de levensbeelden zijn hem
bekend en zelfs het sombere licht, dat alle

wezensverschijning omgloort, is uit die pessi-

mislische periode, welke met het Haagsche

impressionisme is ingezet en met het neo-

impressionisme is vervolgd. De oude boom
van Van Gogh is het prototype geworden van

tallooze dergelijke naar de lucht strevende

boomen door tallooze jonge kunstenaars voort-

gebracht. De starre oude man, de trcurcnde

wcduwe zijn herhalingen in neo-impressio-

nistischen zin van wat de Hagenaars met

name in Israels reeds gaven. Na de schoon-

heid van het leed door de Haagsche School,

de strocve waarheid van het Iced door Van

Gogh. Xavolgers heeft Van Gogh gehad, doch

geen die hem in uiterste eerlijkheid ovcrtrof.

En nu schijnt in de schilderkunst een nieuw

tijdperk aangebroken, nu, te midden van de

verdelging in Europa — : van bcwuste levens-

blijheid. Een voorspelling ten deelc, die wij

hicr vastleggen.

PORTRETTEX TR KUXSTKRIXG HOE-

LAXDO-BELGE ^9) Op de mooie portret-

tentoonstelling in dezen kunsthandcl prijkt

Walter Vaes met vollen glans. Hij prijkt er

door zijn waarde, die er blijkt door het con-

trast met andercn. Heel wat portretkunst van

.Antoon van Welie en van Willy Sluyter zien

we. Met uilzondcring van Havcrman, Tholen

en Arntzenius, is Vaes als schilder van nion-

daine portretten hier verreweg de baas. Zeker,

wij herinncren ons van Van Welie een prachtig

portret naar mevrouw Bentinck, doch juist

de begaafdheid dat hij zulke portretten schil-

dercn kan, legt den schilder een verplichling

op. Intusschen blijft de visie van Vaes toch

supericur.WantVaesverwaarloost zclfs eenigs-

zins de uiterlijkheden in een portret om slechts

nadruk te Icggcn op den sfeer waarin hij een

persoonlijkheid ziet. De vaagheid van een

peinzenden blik is hem belangrijker dan de

schittering van een kleed. En elders zeiden

we 't reeds: „voornaamheid gecft hij zonder

dure japonnen".

Ook Haverman speurt naar het wczen, naar

dc uiting van een levcnslot, zooals dit zich

openbaart in het gelaat van een mensch. En

hij toont dit in het doorwerktc vrouwenportret,

een rijp geheel, waarvan allcen, jammer, de

onderste hand lijkachlig aandoet. Tholen's

portret van den schilder De Rouville is buitcn-

gewoon geslaagd ; een ideaal portret ! En

iemand, die zoo'n portret maken kan, is, hoe-

wel als schilder hooggeschal, als portrcttist

vrij onbekend! Zoo brengt deze HoUandsch
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BEELDHOUWWERK HAAGSCIIE KUNST-
KRIXG ^•i Ecn volledigp tenloonstelling van

beeldhouwwcrkcn, door Icdeii van den Haag-

schen Kunstkring vcrvaardigd, geeft ecn good

OYerziclit van dc beeldhomvkunst ten onzcnt.

De Yoornaamstc beeldhouwers sluurdcn in

en zelfs zorgde men crvoor, dat van wijlen

Charles van Wijk cenig wcrk tcr tentoon-

stelling aanwezig was.

Altorf opent de rij met zijn moiuimcntalen

Paulus, in zilver uitgevoerd. Bieling, de schil-

der, zond een vroinvenkop, in gips. Zijn op-

vatting, een kop in stiigge vlakken, door

hoekige kanten belijnd, op te bouwen, vol-

voerde hij thans in beeldlioiiwkunst, nadat

hij in de scliilderkunst, met minder bevredi-

genden uitslag, eenzelfde poging ondernam.

Den moed zljner overluiging bezit de jonge

Bieling in hooge mate. Het is met zijn scliilder-

kunst zoo en thans met zijn beeldhouwkunst

;

doch deze overtuiging verdicnt herziening.

Want wat anders, wat meerder bereikt de

kunstenaar met dit werk dan een grove uiting

van een eersten indnik? Ook Dupuis peutert

niet, werkt met een forsche modelleering.

Zijn kop naar Albert Vogel is naar hetzelfde

procede ontstaan waarnaar Bieling's werk ont-

stond. Ook hier geen inoengcsmollen vlakken,

doch strenge hoekigheid, zucht tot stcrke

karakterislick. Bieling's vrouwenkop is echter

grof vergeleken bij Dupuis' kracht. Jeltseraa

zond een lijst met medailles in, van het beste,

zoo niet het beste werk, dat in ons land op dit

gebied verschijnt. Methorst stuurde een olifant

in door tijgers besprongcn, ecn naturalistisch

staal in brons. Mendcs da Costa een persoon-

lijke opvatting van Vincent van Gogh, een kop

van den kunstenaar, in al'wijkingallhans van de

porlrelten die wij van licm kcnncn, van het zclf-

portretvooral ook. Radecker muntuil door een

paar inzendingen, buste en kop. Mejuffrouw

Vaillant, die zulke veelbelovcnde decoraticve

tcgcls ontwicri), is niet gelukkig met haar wel

bijzonderen, <locli vooral ook ZDnderlingen.

Danlekop met kikkers op het plalte. eigen-

aardige hool'ddekscl. Thercse van Hall loonl

hier haar inimcr vreugde brengend, immers
stijlvol en gcvoelig aandoend kinderkopje in

zandstecn.

WILLEM ROELOFS Sr. H KUNSTZAAL
KLEYK.XMP 5,»s Mocht men het nog niet

besell'en. dan kan dc vcilingtcntoonstelling bij

Kleykamp het lecren: de oude Roelof's was

wel degelijk een der grooten, die bij de groep

der llaagsche School te rekenen is. Ecn groot

annlal klcine schildcrijen is nog al ongclijk

van waardc. Doch er zijn eenige schetsmalig

oi)gevatte docken, die rechtuit voortreirelijk

zijn van aanzet, van planverdeeling en vooral

van lichtwerking. Een bronzen boom, een

ruim en ijl opgeschoten wilg is rechts in het

tafreel, temiddcn ecn plas in de weide, waar

koeien naar toetreden. De koeicn, en hoe

])rachtig staan ze in het dock, zijn "t midden-

punt in 't schilderij, links en rechts stroomt

't landschap uit, licht en blond. Want meer

regelrecht dan de Ilagenaars kreeg Roelofs

contact met de Barbizonncrs, hij die zoolang

cr toefde, dat hij de melancholic der Holland-

sche luchten wel heclcndal kwijt raakte.

Vroolijk, blijmoedig, ziedaar de benaming

dczer open natuurtafrcelen, die wel allc buiten

opgezet en afgemaakt schijnen. Indrukwek-

kend is niettcmin deze vroolijkheid. Een paar

kecr schildert Roelofs een boschhoek in den

vollcn glans van het licht, dat er in valt en

weer wegschuilt. De structuur der boomcn,

der machtige woudreuzcn, is hem een opgaaf

als voor Bosboom een kalhedraal. Ook hier

is plcchtigheid, is de gedragenheid van een

gevoel bewogen in de aanschouwing. Een

woudreus te midden van een gazon is wel het

schoonste dock in den grootstcn cenvoud gc-

schilderd, 'I welk wij van Roelofs kennen.

i:cn juweel, zooals nog cnkcle werken ter

tentoonslelling. Intusschen schijnt de tijd nog

niet aangebroken voor de juistc waardeering

van dcrgelijk voornaam werk.

albi:rtixe de haas. •
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KUNSTVEILINGEN
VRIMXGEX lU.I DE FIIiMA S MAK, KLHY-
KAMP. FHi:ni:i!IK ML'LLKU .t Co. ^•t

N het voorjaar is met buitcn-

uemeenc snclhcid dc ecne

veiling van nioderne kunst

(ip dc andcrc gevolgd. Het

beliocft nauwelijivs gezegd,

(hit telkcns werken van dc

Haagsehe School daar het

grootste gcdcelle van uitmaakten, de nioderne

kunstmarkt in Holland is en blijft er gelieel

door beheerscht en het aantal le koop aan-

geboden werken is ziio groot, dat de voorraad

schier onuitputtelijk schijnt. De eene rijk

gc;llustrecrde catalogus na de andere werd

rondgezonden De veilingmccsters vcrkecren

in de meening, dat men ondanks de iiiterst

moeilijke tijden, geen kosten hoeft te sparen,

zij weten blijkbaar, dat het publiek bij hunne

verkoopingen koop-krachtig en koop-lustig

genoeg blijft. Zijn het werkelijk in hoofdzaak

de nouveauxriches, die zich haasten schilde-

rijen te koopen? Wij zouden het niet met

zekerheid willen beweren, zoovele overdreven

verhalen doen de ronde. Evenmin komt het

ons als een uitgemaakte zaak voor, dat de

werken van de oudere schilders der XIX'-'

eeuw als Springer, Koekkoek, Schelfhoiit cnz.

op hetoogenblik meergeldopbrengen dan kort

geleden, omdat een ongeoefcnd oog hun kunst

het makkelijkst zou waardeeren. Er kunnen

evengocd andere oorzakcn in het spel wezcn.

De firma Mak uit Dordrecht heeft in de

Doelenstraat te Amsterdam een tweede ver-

koophuis geopend en veilde daar 12 Maart

een collectie nioderne schilderijen; 16 April

werd er de Utrcchtsche verzameling van

Mevrouw Van Bockhovcn Leydenroth ver-

kocht, bestaande uit moderne schilderijen

en vele aquarellcn. Enkele prijzen van deze

veiling vvaren:

No. 1. Akkeringa, Strand, fo&O; no. 5.

Arntzenius, Spuistraat, Den Haag/'760; no. 11.

Bisschop, aquarel, f41i); no. 1'2. Blommers,

Scheepje varen, 40 X 25, / 23,000 ; no. 13, D. Bles,

Kleinc Ondeugd, f8(i0; no. 1."). D. Bles, Lcctuur,

aqu., 2S X 33 fblO; no. 17. De Bock, Land-

schap, 19 X 29 fASO- no. 21. Briet, Bij den

schoiiw, /"760; no. 22. Briet, aqu. 26 X .",2

fW); no. 31. Du Chattel, Zomer, A7G0; no. 34.

Dysselhoff, aqu., fGOO; no. S-'i. Eerelman, aqu.,

f 460; no. 37. Gabriel, Landschap, aqu., /'I."..i0;

no. 44. Joz. Israels, Kindercn der Zee, /" 6800;

no. 45, dezelfde, Oiidcrdom, aqu., 24 X 38

/"lOOO; no. 46. Dez., Jeugd, 24 X 15 fl850;
no. 47. Dez, Jong Moedertje, aqu., 30 X 22

/ 1.^75; no. 48. Dez., Op het Duin, aqu., 12X 20

/'420; no. 49. Dez., Kraambezoek, aqu , 12 X IG

feSO; no. 51. Klinkenberg, aqu., /'6S0; no. 55.

Willeni Maris, Eendenvijver, / 3500 ; no. 61.

Mesdag, Thui.svaart, fVMO; no 65. Neuhuys,
Ziek kindje, /21C0; no. 90. Schenkel, Kerk-

interieur, / 1025; no. 98. W. Steelink, Schapen,

f92o; no. 100. J. Strocbel, Keurmecsters, ' 800;

no. Ill Zoetelief Tromp, Muziekles, /500;
no. 11.'). C. Yreedenburg, Baggerschuit, f^<2h;

no. 120. J. Wclssenbruch, Kocien in een weide,

aqu., 22 X 28 fiiO; no. 121. J. Wijsmuller,

Huisjes in de zon, /"lOOO; no. 139. Huib v. Hove,

Wapensmids-lecrling. 17 X 23 /320.

De firma Kleykamp te 's-Gravenhage bracht

in twee onderdeelen het laatste wat de kunst-

handelaar Preyer nog bezat, onder den hamer,
het eerste deel 5 Maart, het tweede 8 .\pril.

In de catalogi waren zeer lange, in lilerairen

toon gehouden bijschriften gevocgd. Ook hier

ging het in hoofdzaak om werken van Haagsehe
meesters. Verder bracht de firma Frederik

Muller 9 April eene verzameling moderne
kunst van verschillcnde collecties afkomstig,

in veiling en gewaagde voor het eerst in haar

verslag: „dc tijd, dat voor middelmatige wer-

ken der Haagsehe School enorme prijzen

werden besteed, schijnt voorloopig voorbij."

Natuurlijk onllokte deze bewering vrij wat
storm en tegcnspraak en wellicht heeft menige

collcctioneur, die voor de Haagsehe School

kleine kaiiitalen grif bctaalde, den grond wat

onder zijn voeten voelen wegzinkcn. Toch
sprak de firma Fred. Muller voorzichtig over

middelmatige werken. E:en belangrijk schil-

dcrij behoudt natuurlijk altijd zijn waarde.

AUeen is het jammer, dat de. gcleerden het

over een grenslijn mcestal niet ecns worden.

Hier blijft dus l)ij waarde-bepaling de moei-

lijkhcid schuilen.
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In de Nicuwe Rottcrdammcr wcrdcn over

de kwcstic nog ecn reeks opmerkingen gc-

plaatst. waarbij de loop van zaken hoofd-

zakelijk aan eon toeval gewcten wcrd, de

opmerkingen van Fred Muller proefonder-

vindclijk tegenovcrgesteld genocmd en be-

weerd dat veilingen een kunstniarkt niet

beheersehen Maar de handels-waardc, die

bij kunst toch altijd een ficlieve waarde blijft.

laat zich met prijzen van veilingen, welkc in

de kortst voorafgaande periode gehouden

werden, uitstekend toelscn! Intusschen be-

hoeven wij op dczc meening niet verdcr in

te gaan, daar zij geuit was door een kunst-

handelaar „ter voorkoming van evcntueel

onjuiste conclusics", naar hij schrcef. Nu lijkt

het ons, dat de zaak slechts zuiver bekekcn

kan worden door iemand, wiens persoonlijke

belangen er niet in het minst door geraakt

worden. Wij hebben dikwijls den indruk

gekregen, dat de prijzen van de Haagsche

School vaak kunstmatig te hoog zijn ge-

houden. Maar dat komt er nu eenmaal van,

als men een partijtje schilderijen beschouwt

als een portefeuille met effecten.

Ten slotle zij nog aangestipt, dat de veiling-

meesters thans om strijd verzekerd hebben,

dat alles inderdaad verkocht is, geen enkel

stuk opgehouden noch groote fictieve cijfers

gepubliceerd.

Hicr volgen prijzen van de veiling bij

Frcderik Muller, 9 en 10 April.

No. 10. Louis Apol Winter, /'500; no. 16.

B. Arps, vaas met judaspenningen, ^650; no. 17,

van denzelfden meester, /UOO; no. 19a, van

dcnzelfdenmeester. papaverbollen,/'.">00;no.26.

X. Baslert. Gezicht op Leerdam, /""To; no. 31.

M. Bauer, Oostersche stad, /"GoO; no. 50.

C. Bisschop, de jonge cchtgenoot, /'960; no. 57.

Th. de Bock, weiland, fh\i)0: no. 58, van den-

zelfden meester, landschap, /'650; no. 74.

Alexandre Calarae,Z\vitscherslandschap,/"700;

no. 75. F. Du Chattel, Kanaalgezicbt, /"UOO;

no. 78, van denzelfden meester, A 625; no. NO,

van denzelfden meester, zonsondergang in

den herfst, /^600; no. 85. P. Cottin, kippen,

/400; no. 94. C. W. Dysselhof, goudaaltjc,

/"320; no. 98. P, J. G. Gabriel, landschap bij

Kortcnhocf, f 950 ; no. 100, van denzelfden

meester, zonierwolkcn, /"925; no. 101, van

denzelfden meester, molcns, f^lh; no. Iii2,

van denzelfden meester, HoUandsch kanaal,

/825; no. 117. Vincent van Gogh, korenvcld.

/82.-.
; no. 118. A. M. Gorier, herfst, fA'.h-

no. 120, van denzelfden mccslcr. de vijver,

/^600; no. 181. J. Basenclever, de dor|)sschool,

/520; no. 135. 11. van Hove, inlcrieur. /4.50;

no. 141. I. Israels, vrouwenportret, / 1475;

no. 142. Charles Jacque, kippenhof, /"SoO;

no. 148. K. Karssen, stadsgczicht, /"525; no. 149,

van denzelfden meester, marktdag, f 510

;

no. 150. H. ten Kate, terug van de jacht,

/ 370 : no. 153. J. Kever, de jonge moeder,

/900; no. 154, van denzelfden meester, ^610;

no 157, van denzelfden meester, /"GoO; no. 15s,

van denzelfden meester, /450; no. ICO. van
denzelfden meester, /"SOO; no. 163. Klinken-

berg, Prins Hendrikkade, /2900; no 164, van

denzelfden meester. Leuvehaven te Rotterdam,

/ 750 : no. 165, van denzelfden meester, Zuider-

kerk te Amsterdam, /'1300; no. 166, van den-

zelfden meester, Kloveniersburgwal, /"ISOO;

no. 167, van denzelfden meester, gracht te

Gouda, /'lOSO; no. 171. Jan Kobell, vee bij de

koestal, /1050; no. 172. M. A. Koekkoek, land-

schap. / 100 ; no. V06. J. Neuhuys, Prins Hen-
drikkade, /'310; no. 207. D. de Noter, jonge

vrouw in interieur, /575; no. 210. Geo Poggen-

beek, zomer, /"360; no 216. J. Robie. stilleven,

/"1950; no. 219. Willem Roelofs, na den regen,

/46O; no. 229. Ilenriette Ronner, katjes, /"fc75;

no. 245. Ph Badee. vischafslag, /TiOO; no. 247.

H. J. Scholten, de witte rozen, /'440; no. 249,

van denzelfden meester, f\hO: no. 257. C.

Springer, het raadhuis te Keulen /" 2850

;

no. 262. N. A. van Trigt, doopceremonie te

Noorwegen, /625; no. 263. C. Troyon, koeien,

/4OO; no. 265. W. Vaes, dahlia's, /"490; no. 275

A. Verhoeven, marktdag, /'400 : no. 277. D.

Verschuur. paardenmarkt, /'4100; no. 278, van

denzelfden meester, stalinterieur, /"640; no. 284.

Voerman. regenachtig wecr, /"400; no. 285.

C. Vredenburgh, riviergezicht. /390; no 299.

D. Wiggers, gezicht op Leerdam,/'380; no. 325.

L. Lingeman, de drie musketiers, /390; no. 360.

G. H. Breitner, rijdendc artillcrie, fldO; no. 361.

van denzelfden meester. paarden, /"975 ; no. 372.

Isaac Israels. lezende vrouw. /410; no. 378.

M le Roux, boschrijk landschap, /440; no. 391.

Piet Mondriaan, stilleven. /'490; no. 39-").

L. Pcrrault, als s menschcn leven, /390;

no. 397. P. van Schendel. kaarslicht, /"GIO

;

no. 398. J. J. Schcnkel. kcrkinterieur, /1310;

no. 402. Jan Wcisscnl)ruch, stadsgczicht, /90O.

J. Z.
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HERINNERINGEN AAN TH. VAN HOYTEMA

\ ceil koit stuUje, dat ecu vriend mij vcrzochi over

Van Hoytema te willen schrijven, gaf ik te kennen

(lat het mij zcer mocilijk zou vallen alleeii maar
iels van zijn kunst te zeggen, omdat Hoytema mij

zoo lief was, dat ik den mensch van den kunste-

naar niet wel kon scheiden. Nu mij dit in herin-

nering komt. juist, nu ik op het punt sta in een

lijdschrit't wat van zijn kunst te vertellen, daclit liet mij zoo heel ge-

lukkig, dat die twee-eenheid van mensch en kunstenaar zoo buiten-

gewoon klaar in hem is uitgesproken geweest.

Als gevolg van een averechtschen toestand in de samenleving,

heeft men de neiging, de verwerpelijke gewoonte, de houding der

kunst tot het algemeenc leven te miskennen, om ze te beschouwen als

twee afzondeiiijkheden.

Tegen beter verlangen, tegen zuiver welen in, wil men loochcnen, dat

kunst en samenleving een innigcn samenhang hebben, evenzeerals men
ontkennen wil, dat dcs kunstenaars leven en gcestelijke producten uit

denzelt'den stam gegroeid zijn. Deze ontkenningen baten niet: een kunst-

uiting zal geven van den mensch een geestelijk beeld en een karakter.

Zij moet dit geven. wil niet het gebaar van den mensch-kunstcnaar

valsch staan tegen het eigen wezen en een vertroebeld spiegelbeeld

aan de wereld vooihouden van de waarde der ziel.

Indien er onder de kunstenaars een was, wien de kunst een levens-

noodzakelijkheid werd. die ze aanvaardde als het bloedrijk levens-

element, dat zell's in de donkerste dagen hem al het leed gelukkig

hielp dragen, dan was dat wel Van Hoytema.

In de lange jaren van zijn Hchamelijk lijdcn vond hij door de

kunst in het leven telkens weer de spankracht tot verzet legcn zijn

lijfelijke onmacht. Van Hoytema is het treflend voorbeeld van den

mensch. wiens gcestelijke meerwaardigheid in staat was een geteisterd

licliaani in bedwang te houden.

O.NZE Klnst. Dcel .\.\X1V, September 1918. 65
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Hij is tocli een ijelukkigc gcweesl. Zijn wcrU won lu-l lunl dt-r

wereld, van de kindcren en eenvoudigcn, van dc bczadigdc volwas-

senen en dc gccstdrif'tigcn. Wal hij i^af, deed hij met den beniinnelijken

eenvoud van den niinnaar van hel leven en het levendc. Hij had hel

hart der kinderen. doordien Iiij zelf in hun midden weer kind werd.

Ik herinncM' mc. dal wij eens — liij was toen noif belrekkelijk goed —
l)uilcn zaten en luislerden naar hel darlele spel der vogels, ecn trocp

kinderen zagen samenscholen om een koopman, die een kar met IVuil

voortdnwde, en lerwijl Iloylema suilig den koopman nabanwde met

zijn geroep van mooie appelen en peren, meteen opstond, naar de kar

toeging en met voile handen het fruit, onder hevig protest van den

venter, onder de jongens wierp. Maar ook dc vohvassene vergat hij

niet. want de koopman bekwam geheel van den schrik en zijn aan-

vankelijkc boosheid, toen Van Hoytema hem meer dan voldoende toe-

stopte voor den gepleegden kwajongensstreek.

Maar zijn speelsche natuur. die hem er toe bracht de menschen

in het ootje te nemen om hen heel cventjes ten aanschouwe van

anderen belachelijk te maken, was van zoo'n intens oprechten aard.

zonder eenig venijnig sarcasme. dal hij weer dadelijk — hoe hij ook

met iemand rondsolde of op welke wijze hij ook Irachtte den ietwat

belachelijken kanl van de dingen te belichlen. aller harten won en

misschien wel het meesl van hel in de mating genomen slachtotler.

Het is misschien niet goed in dil opstel over persoonlijke herinne-

ringen van Van Hoytema nil te weiden: de vrienden overschallen allicht

de beteekenis van deze kleine voorvallen nil zijn,leven. Doch voor hen

zijn hel de bakenen, die hij speelsch en guitig op zijn levensweg ook

plaatste in het kleine. En voor de anderen, die liem niet kenden per-

soonlijk, zijn hel kenmerkcnde aanwijzingen in hel karaklcr van een

edit mensch.

Er was in het wezen van Van Hoytema een lieve beminnelijklieid

en eenvoudige oprechtheid; een eigenscliap die zich niet tot den dage-

lijks persoonlijken omgang bepaalde, en zich zuiver weerspiegelde

in zijn kunst.

Bij de dieren, die hij leckcndc, gat hij snaaksch hun cigenschappen,

als waren hel menschen. Hun vreugden. hun fouten. hunne verdriete-

lijkheden werden geloetsl aan allerlei menschclijke hebbelijklieden en

even duchtig als hij zijn vrienden kon plagen — mel al zijn goeiigheid —
even raak en scherj) kon hij over zijn beestjes, over zijn ,.pieljes"" uit-

pakken. Ecn haan word! ecu verwaanden schrccuwer. de nil ecu

zwijgenden wijsgecr. dc pauw ecu schoouc ijdclluil. Kinderlijk lief
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U. N. ROLAND HOLST. Th. van Hoytcma tKrijttcekenm;^

scharrelt hij met de kleine vogeltjes roud. Dat zijn de verdrukten, dc

armen, die hij beschermen moet. De nederigen, de zwakkcii haddeu

zijn hart. Laat hij niet, door een echten jongenstreek, in zijn eerste

prentenboci<je, klein Jantje, de Winterkoning, Koning der Vogels

worden ....

Wat hij deed, wat hij zag en wat hij sprak, hij vertolkle het met

de grappige oprcchtheid van den jongen snuiler, die de levensvolheid

voorbij zich voelt ruisciien. Hij leefde door en met zijn dieren, dichtle

ze soms dingen toe, die allecn maar waar waren, omdat hij ze ver-

menschehjkle. „Wat weet jij er eigenlijk van," placht hij te zeggen,

als hij bijwijlen zijn fantastische verhalen begon over zijn beestjes.
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TH. VAN HOYTEMA: Paiuv.

„Ze hebben hot mij immers zelf verteldl Heb jij er zoo mec rond-

gesjouwd als ikl"'

En dat was waar. — Altijd waren er beesten om bem been. Niet,

denk dat toch vooral niet, als ^model", dat eigenaardige stomme
iets, waar schilders bet meenen niet zonder te Ivunnen bolwerken.

„Als ik dat beestje zoo dagelijks om mij been zie springen en met

bem praat, dan begrijpen wij elkaar en de rest weet ik dan wel,"

zei bij.

En vogels vooral waren zijn troetel-kinderen. Hij nonclialeerde

ze misscbien wel eens — zoo jong was hij nog — niet omdat bij ze

minder Hefbad, docb omdat bij een eigenscbap in bet dier meende te

ontdekken, die zoo vreeselijk menscbelijk vervelend was.

Hoewel bij er nimmer om vroeg, bet was aandoenHjk boe zijn faam

als vogelvriend zoo bet land was doorgegaan. ^^'anneer bij eenige

weken of dagen ergens neerstreek, kwam men al beel gauw bij hem
aanzetlen met een of andcr gevangen stumpertje, beelcmaal gehavend

van veeren, netjes opgeborgen in een kooi, en ik heb den gever van

een zorgvuldig opgekerkerden steenuil nooit gekker zien kijken, dan

toen Van Hoytema, na de eerste plichtplegingen van een aangename

kennismaking, een inleiding die bij altijd eenigszins mal verwerkte,

zeide: ,,Zoo, jouw nacbldief, ben je nou lekker gevangen", bet deurlje

losmaakle en gekscbeerde: ..wat zal ie van avond, als ic merkt dat er

een gal in zijn teenen doos is. er lekker vandoor gaanl'



HERINNERINGEN AAN TH. VAN HOYTEMA

TH. VAN HOYTEMA; Uit „De twee Hanen '.

Maar alles bleef kamcraadschappelijk gezegd en de gever lachte

hartelijk om zijn vergeefsche moeile.

Maar dit in Van Hoytema was meer dan den loozen guit. Het was

de hoogheid van zijn karaUter, die hem onmiddellijk deed stelling

nemen voor den verdrukte. Dit was ook het sympathieke in zijn om-

gang. Hij bleef altijd mensch, echt en hoog, snel-geestig en hartelijk.

Geweldig gevat op den man af, raak afwerend met een Snellen afdoener.

Intusschen, al kon Van Hoytema zich dikwijls een gelukkige noemen,

het leven is hem niet gemakkelijk gegaan. Hij is duchtig onder handen

genomen door datzclfde leven. Ik praat niet alleen over zijn lichamclijk

lijden van dc laatsle jarcn, maar ook van veel vroeger, in het begin,

toen hij met zijn werk pas uilkwam.

Zijn eerste boekjes — alien op steen geteekend — ,,Hoe de vogels

aan een koning kwamen"', „Het leelijke jonge Eendje", vonden lang

niet grif een uitgever of iemand die de verspreiding wat gemakkelijker

maakle. Alleen moest hij zich door alles heenslaan. Maar zijn argelooze
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beminnclijkheid liielp liem en toen hij later in relalie kwam met den

Heer Tresling, hct hoofd van de vermaarde steendrukkerij, werd al-

thans het maleriaal gemakkelijker bereikbaar. Voor het dnikken van zijn

prenlen had hij nu iemand gevonden. die, behalve zijn voorlrelTclijke

Hlhografische inrichting, ook zijn goede haii gelieel voor hem o]K'nde.

Maar tusschen dat alles door kon de geldzorg hem zeer nijpen —
voor zoover hij daar lenminslc gevoehg voor was, want hij was veel

te fier om niet heel goed te weten, dat, wat hij gaf, meer was dan geld

of welke vriendelijkheid ook. Ontsteld en eigenlijk wel een beetje boos

heb ik hem maar eens gezien, toen hij — om aan wat geld te komen —
menu's had geteekend en die een bekend Amsterdamsch kunsthandelaar

aanbood. Hij werd toen eenvoudig behandcld, zoo even om den

hoek van de deur, als ware hij een bedelaar, die een aalmoes vroeg.

Maar door al den toorn been behield hij zijn snelle gevatheid en zeide

bij de weigering: ,.Xou, dan ga ik maar naar dien meneer hiernaast,

twee hoog, die gcbruikt ze altijd als lampenkapjes." Ge begrijpt, dat

nu het personeel van den kunsthandel heelemaal begreep met een prul-

artiest te doen te hebben en de deur werd dan ook smadelijk voor

zijn neus dichtgesmeten. Buiten stond Van Hoytema onbedaarlijk te

lachen om den mop.

In welken moeilijken tijd hij ook was, hij repte niet over zijn

moeiten of angsten. Zelfs in zijn langdurig lichamelijk lijden vermeed

hij hierover te pralen. Wel zei hij dikwijls van zich zelven, dat hij

leelijk gekraakt was, maar dat constateerde hij met de bonhomie van

iemand, die vaststelt dat er in een voorwerp van veel gebruik een

berst was gekomen.

Ziet ge, ik ben maar steeds over hem zelf bezig en doc geen ver-

halen over zijn kunst. Maar men kan een mensch, die een karakter

was, niet uiteenrafelen om uit de samenbindende elementen een afzon-

derlijke bonding of waarde te bepalen. Zijn arbeid had strekking en

loonde de eenheid met zijn leven, met het gewone leven, dat men
lelkens moet inschakelen als men zijn kunst wil bepalen.

Zijn stoffelijke voorslellingen stemmen zuiver op de vloeiende

gedachten. Daardoor geeft de som van zijn arbeid een rijk resullaal.

In de jaren toen de Vernieuwing kwam, is hij opgeslaan en over-

gegaan in de rijke lijden der Hei'nieuwing. Het altijd jonge, het immcr
bloedrijke en warmharlige van zijn wezen maniCesleerl zich met blij

geschal in al zijn werk. Dit werk is blijvend, omdat bet Icvend is.

Het is als de frissche wind uit het blijc builenleven. W'ellichl is dat

ook de reden, dat hij door de dogmatici onder de slijl-zoekers niet
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als volslagen gaaf erktMid is in zijn work van meer decoratief l)coTip:

de kalenders.

Intusschen zou ik in ons land wel eens iemand willen zien aan-

wijzen,die zoo speelsch hctverslond rhythniische zuiverheid te brengen

in omiijslingen van kalendL'rbladen. Hier geen verstarringen of tot

ornament verduftc dingcn nit de natuur. Gaaf en gni. levend en snaaksch

omvalle liij do kalcnderprenten in ecn natunrlijk gebinte, dat evcnwicht

gaf als cen vanzelfsprekende noodzakelijkhcid. Het bcgrip ,,versieren",

soms zoo doodelijk van nitwerking. ontweek hij. Hij versierdc niet,

docli verluclitte, veiiichtte bet blad, Ijracbt bet in ecn sfeer van dieper

geestebjkbeid.
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Open, levenslustige kunst gal" Van Hoytema. Zij was rijk aan beel-

dende gedachle, doorfillcrd van diep leven en het warniharlige ver-

trouwen in de waarheid van het bestaan. De kunst van Van Hoytema
is als een voile bloem, schoon van kleur, fonkclend in lict levcndc

licht, wier rijke dracht hult een teedere ziel.

Onder zijn tijdgenooten zullcn cr wcinigcn te nocmcn zijn, die zoo

rijk in het leven stondcn als hij. Zijn langdurig, soms smartclijk lijdcn,

moge dit een beletsel geschenen hebben, dit was niet zoo. Hij is de

gelukkige geweest, die zich steeds wist te vermannen, den niensch en

het leven zoeken bleef. Het is zooals hij in een brief aan zijii vriend

Roland Hoist schreef:

..Zoo kalm over mijn steen gebukt, vocl ik nog nieer vriendschap

en begrepen worden dan bij de niccsle menschen."

Geregeld liet hij zich de Zaterdagavonden naar de bijeenkomsten

in Pulchri rijden en verniaakte zijn -jongens" met guitige kwinkslagen

op hen en op eigen wrakken toestand. Steeds bleef zijn belangstelling

warm voor het bijzondere op tentoonstellingen. Immer verheugde hij

zich dat zijn vrienden frisch en jong bleven. Het was als pulte hij uit

hun grootcre lichamelijke levenskracht verschcn moed voor het eigen

leven.

Buitengewoon gevoelig bleef hij voor alle hartelijkheid. Een

vriendenbezoek was een geweldig feest. Hij veerde terstond op, over-

schatte zich dan, want het kostte hem geregeld een paar lijdensdagen.

Ik herinner mij, toen wij hem zouden feesten op zijn vijftigste

jaar. wij ons bevreesd maakten, dat het hem te erg zou aanpakken:

dat hij le voren — hij wist dat we plannen hadden — zich te veel

zou opwinden. Maar hij droeg het als een goed en groot mensch. En
ik zal nooit vergeten — Plasschaert herinnerde er aan in een in inemo-

riam — met welken beniinnelijken, lieven en Iiaiielijken cenvoutl hij

de vrienden toesprak. Hij sprak direct uit het hart. Met roerende

teederheid uitte hij zijn blijdschap, dat hij weer in ons midden was.

Van Hoytema vond in zijn laatste levensjaren een toevluchl in het

huis zijner zusters in Den Haag. Aandoenlijk was hier weer de weder-

zijdsche toewijding. Van Hoytema — die de jongsle uit een groot gezin

was — wcrd hier weder het kind, hel kind dat verzorgd moesl worden

door de ouderen van het gezin. Wat deze vrouwcn voor hem geweest

zijn, vail buiten hel kader van dit geschrift, maar zekcr is dat, zonder

hunne nefderijke zorgeii en innige toewijding voor den zieken JM-oeder

(waai" zij in liim ii;nt hrei holsch op waren), zijn laatste leven.sjaren

niel /.()() lu'i'i'lijk rijk nooi- hem waren geweest.
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TH. VAN HOYTEMA: Zilvcricigers.

In zijn slervensdagen maaUteii zij allcs licht voor hem. Hoc kon

dit ook anders, waar zelfs de menschen, met wien hij „zakelijke"

relaties had, toen nooit vergaten in hun handelingen tegenover hem,

(hit hier een .. karaktcr"" zou henengaan.

Tot in zijn laatste levensuren koesferde hij zich in de nabijheid

van zijn vrienden. Rondom zijn sponde lict hij de werkcn zijncr

vrienden hangen. die hem liel dierbaarst waren, en zoo actief hleet"

zelfs toen zijn geest en reageerde zoo uilerst gevoelig, da I hij later

weder eenige dingen liel wegnemcn, omdat de daarin uitgesproken

bewegelijkheid hem hinderde.
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Zoo crkende zijn gccst iios^ in dc slervcnsurcn do foul in con

kiiiaktcr, dat zich wat al Ic opbruisend plecgde le uilen.

Theo van Hoylema wcrd 18 December 1863 te 's (iravenhage

geboren. Het gymnasium, waar hij onderrichl onlving, liep hij niel

geheel af. Toch bleef veel van de klassieken bem bij. Hij kon zeer

spitsvondig Ovidius aanhalen en onttroonde menig zoogenaamd gocd

klassiek onderlegde door geweldig rake opmerkingen. Die scbool, dat

gymnasium was niets voor den man, die met gebeel zijn bart een

buitenmensch was en die eigenlijk zijn bestemming pas vond, toen

liij voor een familiebd-uitgever teekeningen maakte in bet Zoologiscb

Museum te Leiden. Via die doode dingen — die bem niets zeiden —
vond bij bet levende en de eerste beste gelegenbeid greep bij aan om
bet duiXe museum te ontvHeden en zicb met haast wellustige vreugde

te storten in de beerbjkbeid van bet zonnige leven op-bet-land. Van
deze vrij-making af is zijn ganscbe bestaan een ontwikkebngsgang en

vurige bebjdenis geweest voor bet oer-ecbte buiten-zijn.

In zijn decoratieve begrippen — bij decoreerde de zalen eener

societeit te Gorcum en een boot der firma Fop Smit — was bij mis-

scbien minder logiscb, docb men kan niet ontkennen, dat bij in zijn

stelbg ontwijken aan alle tbeoretiscbe formules omtrent sierkunst, tocb

dingen maakte die van boogere waarde bleken te zijn dan de kunst-

volle-beredeneerde.

Ofschoon, ik moet bier aan toevoegen, dat Van Hoytema in zijn

ontkenning van eenig bindend dogma ook wel eens strandde. Eens

beeft bij meubelen versierd en juist bij die voor een bcpaald doel

aangewezen gebruiksvoorwerpen deed bij dingen, die niet al te best

door den beugel konden.

\\c\ waren zijn kamerscbullen pracbtig, zeker wist bij zicb zeer

snel een lenige vaardigbeid bij bet kerven in bout te verwerven, docb

met voorwerpen als stoelen en tafels nam bij bet al te eigengereid op.

In plaals van boofdzaak, werd bet meubel gedegradeerd tot een bem
loevallig kruisehd middcl, waarop bij zijn versieringslust kon bolvieren.

Met eerst stcrk uilgesprokene van zijn kunstenaarsgeest is het

prentenboekje ,.Hoe de vogels aan een koning kwamen" (1891) (*). Hij

kenmerkle zicb toen ineens door de vaardigbeid in bet litbografeeren.

(') Dc anderc ])rcntenbockcn : Hel Icclijkc jonj»c Ecnilje, vcrschcon in 1893, Uilen-

geluk in 1895, Dc hvcc Ilaneii in 1898, Vofiflvreugd in liiOT. Ikiilcndicn gaf liij no{< een

portcfcuille in folio lorniaal nil. Dczo bcvalte o. a. dc praclitis^c litho's van dc angora-

konijncn en de zilverrcif^crs.
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TH. VAX HOYTKMA: Cactus.

Aan hem, aan Van Hoytcma, is voor cen gocd deel de wederopleving

van deze knnst in Nederland to danken. Hij was hierin een meester,

hij haalde uit dil niatcriaal alles — ook het schijnbaar onmoi^elijke.

Hij was zoo zeker van zijn kunnen, dat hij beroepslithografcn door

zijn vrijc behandeling van den steen overblufte en waar ieder andcr

bij een zekere technische foul, dc aibcid als verloren beschonwde.

daar wist hij door zijn wcergalooze kennis iiet spel te redden. Voor

goed en voor allijd heel't Van Hoylenia alle schoone nios'elijklicden,

die de steenteekening biedl, vasl.oeslcld. Elk jaar. van af li)01, verscheen

zijn in twaalf bladen iielithosraleerde kalender en wij zijn daar(h)or
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met een reeks prenten verrijUt van buitengewone schoonheid. De kleur

in deze prenten is van vcrfijnden aard. De teekening is eenvoudig,

oprecht en klaar. De kwajongen, de vrijbuitcr dicn hij was, behocdde

hem voor het nieer te schijnen dan het was. Hij gekle met zijn bcesten,

treurde met hen, plaagde ze. Levend waren ze en edit, zooals ook hij

was: een man, levend, echt, snaakscli en slim.

In zijn tijd stond hij dan ook vicrkanl tcgenover het romantisch-

impressionisme. Hij verwierp het gewaarmerkle schilderij in dc gouden

lijst van harte. Zijn schilderwerk, teekeningen en aquarellen waren

vullingen van een gegeven vlak, dat hij vooral niet wilde doen be-

schouwen als een brok afgesneden natuur.

Men moet in ons vaderland al duchtig te zoek gaan, wil men

iemand vinden, die als Van Hoytema met zoo open levenslust zulke

fleurige knnst gegeven heeft. Heel dit werk is vol kinderlijken eerbied

voor het eenvoudige en onopgesmukt blijhartige.

Den 28sten Augustus 1917 stierf hij. Zonder eenig uiterlijk vertoon

werd zijn aardsche lichaam weggebracht. Eenvoudig en ernstig was

de graflegging. En rondom stonden de vrienden, zooals zij bij zijn

leven rondom hem waren en rondom hem zuUen blijven.

J. G. VELDHEER.



INDRUKKEN VAN DE TENTOONSTELLING

„KUNSTNIJVERHEID EN VOLKSKUNST"

TE ROTTERDAM, APRIL-MEI 1918

A het sluiten van deze tentoonstelling, waarmee het

bestuur van de Zuid-Hollandsche Verceniging tot

hevordering der Kunstnijvcrheid en Volkskunst, die

liel initiaticf erloe nam, in liet algemeen groole be-

langslelling gewekl heeft, dringen allerlci indrukken

a Is van-zclf naar voren. Verschillende opnierkingen

zijn niet zoozeer bedocld als een kritiek, die op

zakelijke details ingaat, maar zij kunnen wellicht van belang zijn als

een overzicht van allerlei streven, dat op de expositie zoo duidelijk

tot uiting kwam.
]3ijna uitsluitend hadden wij ons bezig te houden met producteu

van kunslnijverlieid, want scherper dan ooit is hier aan den dag ge-

komen, dat het met de volkskunst een verloren zaak is. Het armzalige

hoekje in de corridor ervoor vrijgehouden, kon hieromtrent alien twijfel

wel uitsluiten. Het zou dwaas wezen een volkskunst, waarvan niet

veel meer dan een schaduw bestaat, nog kunstmatig leven in fe

blazen. En wat we zagen van een poover beelje: het zijn loch nooil

de uitiugen van een naieve kunst, uit het volk spontaan te voorschijn

gekomen. Afgelegen boeren-streken, waar een traditie van huisvlijt

voortleeft, bezit ons land evenmin en zelfs is het moeilijkuit te maken,

of ze hier wel ooit bestaan hebben. Ivantwerk kan men nauwelijks

meer volkskunst noemen en daarvan was trouwens maar weinig

ingezonden. (Onbegrijpelijkerwijze was een eenvoudig tuin-ameuble-

ment in teen uitgevoerd na kort tijdsverloop weer van deze afdeeling

verdwenen.)

Hoofdzakelijk blijl't het doel van de vereeniging er dus op gericht,

om ouze jonge kunstnijvcrheid verder te helpen, om met de artislen
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het nieuwe meubcl, en het nieuwe gebruiksvoorwerp, zoowel met

handenarbeid of als weiiiig" individucel massa-product vervaardifjd,

ingang tc doen vinden. Misschien zal zij ook door pressie bet massa-

product kunncn opvoeren tot iels van belcr allooi.

Nadat bet plan tot een overzicbtelijke tenloonstelling gerijpl was,

wist men een garantie-fonds bijeen te brengen, een uitvoerend comite

en een jury te vormen. Men vond de Academie bereid een deel van

hare localiteilen af te staan en de gebeele opzct was, tenminste voor

Holland, vrij breed en royaal. Het is jammer, dat men het niet noodig

heeft geoordeeld meer zorg aan den catalogus te geven, die weinig

uitgebreid was. Daarbij kon hij als uiting van ..kunstnijverheid". dat

wil zeggen de kunst om lets goed tc zcttcn en tc drukken, aan be-

scheiden eischen zelfs niet voldoen. Ook bier dus hebben thcorie en

praktijk elkaar niet wclen te hclpen.

De wat holle zalen van de Academie werden met buitcngewonen

smaak en vaardighcid veranderd in meer intieme vertrekken; een

werk op zeer gelukkige wijze uitgevoerd door den Haagschen bouw-

kundigen ingenieur D. Roosenburg. Het binnenkomen was waarlijk

een verrassing. overal lichte bespanning. een vrij lage zoldering van

dunne stof, in alle hoeken van de zaaltjcs electrische lampen en

verder kleine atgeschoten kamers, door enkele archilecten ingericht.

Hoe is het nu tc verklaren, dat toch zoovcle bezoekers, bij veel

kleurigs en fleurigs. van het eerstc moment af den indruk hebben

opgcdaan, dat een zekere onrustigheid hen besloop? Wij behoeven

nauwclijks te zeggen. dat wij de meest bekende tiguren van onze

meubel-ontwerpcrs in zekeren zin kunncn uitschakelen, daar bun

werk van zoo groote bekendheid is, dat er van een nieuw geboden

kunst geen sprake meer kon wezen. De meubelen van Berlage, van

Penaat, van onzen grooten de Bazel zag men telkens weer, zoowel op

exposities als elders en ik meen, dat wij hen niet te kort doen, al hebben

wij als van zelt sprekend het eerst naar de jongeren van het gilde

gekeken. — De jongeren, dat zijn hier de wilden: onze kunstnijver-

heid neigt nicer en meer naar het eclatante en het bizarre. Het is be-

vrccmdcnd, dat een figuur als de Bazel toch eigcnlijk geen school

maakt: wal hij vond in sobcre harnioniccn, bet is voor de anderen

gccn blijvcndc winst geworden. Integcndcel, bet lijkt, of men van

dergclijk sircvcn hoc langcr hoc verder is aigcraakt en of men. bang

is. nicls nieuws meer onder de zon te brengen. zooals het sprcck-

woord nu eenmaal leercn wil. .Alleen hcl kcntccken. dat lets wcrkclijk

nieuw is. moet als vlag allcrlci hiding dckkcii. l-'.n als het nuiar n/V////'.s

In
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brcno-t, is liet al hijna ooed. I)e haaiibrokois worden Icrzijde ocschoven.
(ireti^cr kckeii oiize kunslcnaars naar Diiilschlaiid ca Weciicn, alsof

daar alleen het heil zoii schuilen. Ken s't'cst, nauw vcrwant aan licl

klalercnd-bonte van h.v. de \\\'i-kbund-lenloonstcllino- ic Keulcii (in

1914) heeft zich hier wiilcn nilsprekcn. hel ontlcent zijn kracht groo-
lendeels aan nicuwe Diiilsche idealen wclke riicksichtslos Irachten
elke tradilie te verbrekcn. Is het ook wcl waar, dat dc Hollandsclie
aard ongemerkl de felslc kleuren, die in deze atniosfeer niet Ihuis-
hooren, dempt? Wie een borduurwerk bekeek als hel kleed in paars,

geel en cerise van Testas, zou gaan twijfelen. W'ij behoeven ook slechts

te herinneren aan het salon-interieur van P. Zwart met de felle oranje
peau de peche meubelen met zwart geborduiird tegen een wit en
zwart behang en met gordijnen van boeren-blokjes in grof katoen;
tevens een slerk voorbeeld van vreemde vermenging in weelderig
en eenvoudig materiaaL Wij hebben de vraag niet weten op te lossen
welk soort menschen in zoo'n kamer nn liet langsl op luin gemak
zouden blijven I

Dat men het zoekt in buitenissigheden, konden ook de zware
hoekige meubelen van Hildo Krop in paars en zwart en een kamer
als die van Warner bewijzen. Deze laatste plaatste nog zonder blikken
of blozen de centrale verwarming in het bulTet, en ook hij ontkwam
niet aan de vrij algemcen geworden mode, om dc deuren van een
meubel in een driehoek te zetten. Deze „noodzakeiijklieid" — want al

heeft het nieuwe meuljel andere eischen. a! is er triplex uitgevonden
en wat al niet, hout blijft toch houl en daarmee is door alle eeuwen
been gewerkt — heeft dit gevolg, dat men zulke deuren telkens on-
willekeurig dicht-duwt, al blijft "t zonder gevolg! Waar is de gulden
eenvoud toch zoek geraakt en waarom moesten krijschende kleuren
ons telkens weer tegengrijnzen? De leuze kan wel zijn: on n"a qu'a
suivre, maar de zaak behoudt nog vele andere kantjes. lets dat heel

fel van kleur is, kan men in een zonnig buitenhuis soms wel, maar in

een somber stadshuis toch maar heel zelden toepassen. Is dit alles

waarlijk een uiting van ons volkskarakter en zal deze kunstnijverheid
tenslotte krachtig gcnoeg blijken om daarheen het Irage publiek te

dwingen? Men kan zich zoo slechl indenken, dat zulke kamers met
plezier te bewonen zijn. Ze moeten telkens het idee geven, dat de
eigenaar bij zich-zelf op visite is, maar cr toch niet tiiuishoorl en dal

zijn kleeren er heelemaal niet voor gemaakt zijn. Tegen het einde van
de tentoonstelling heeft Di-. .Ian Kalf de vraag of een meubel. afge-

scheiden van aeslhetische waarde, in onze dagen recht van bestaan

79



INDRUKKEX VAN DE TEXTOOXSTELLIXG

lieefl als hcl niet doclinalic; is. zoo scluTp naar vorcn gchiacht dal hcl

leek of de nieesle kunslnijveren wcl voor goed naar Iniis konden gaan.

Nil zal. duiikt ons, niciiiand legenspreken, dal liel niodcine Icven den

menschen weinig overwogen rusl nicer gunt. Voor de meeslen is de dag

een zenuwachtig haasten tot den avond. Kracht en inspanning vergt

onze maatschappij en zij eischt daden. Wie na een dolle vaart oni het

bestaan naar zijn huis terugkeert verlangt naar stilte, naar gedemple

tinten en ruslige vormen: en een figiuir als de Bazel kan daaraan vol-

doen — zijn boekenkast op deze exposifie bewees het zoo duidelijk.

Maar wie zal in zijn home een symbolische afspiegeling van het leven

daar buitcn kunncn velen: een behang als in de kamer van Zwiers,

een lamp welke a jour bewerkt. een druk cirkelend palroon werpt

tegen het witte plafond (interieur Jac. v. d. Bosch), het prikkelt onzen

geest en het werkt uiterst vermoeiend. Moet dan alles, wat ons op

den dag voorbijgaat. futuristisch weergegeven eindelijk binnendringen

tot de slilsle kamer van ons huis als om ons dreinend er van te over-

tuigen dat het leven allcen dit geworden is. Men kan nu wel van het

interieur van Jac. v. d. Bosch zeggen. dat er tenminste comfort is,

maar welk een pretentie hebben die Gothische leunstoelen tevens,

waarin alleen een magislraat eenigszins op zijn plaats zou wezen.

Zooals tegenover allerlei te sterk door Miinchen en Weenen be-

invloede kunst de soberheid van Pcnaat — wiens eetkamer werkelijk

het piece de resistance der tentoonstelling was — of de Bazel staat. een

soberheid bij Berlage al te strak en te star doorgevoerd, maar mooi

tot uiling gekomen bijvoorbeeld in de kast van Dreesen. uitgevoerd in

de eigenaardige combinatie van licht mahoniehout en wortelnoten

paneelen, bij iemand als Cornells van der Slavs onmiddellijk ontaardt

in onbeduidendheid. welke bij zijn kamer goed gemaakt moest worden

door een zondcrling schuin geplakt lambris van behangselpapier, een

,.vinding"', welke met gewaarwordingen van zeeziekte veel gemeen

heeft, zoo kon men ook dadelijk bij de borduur- en handwerken twee

opvattingen onderscheiden. .\ls uiterste eenvoud bedoeld waren ver-

schillende inzendingen echter van een bijna armelijken smaak, waarin

slreepjes, ruitjes en nopjes hoogtij zijn blijven vieren. zooals onder

meer bij de piet-luttige lampekapjes in de achterste zaal van Mej. van

Regteren Altena. Onverklaarbaar is het, dat de jury de smaak-mislei-

dende panneaux van Christien van Zeegen, die als „eenzame draden

en steken" te betitelen zijn. niet weigerde. Daarnaast was het wol-

borduurwerk gedeeltelijk in een groote vitrine tezamen gebracht, van

een totaal andere i-ichting. en \an uilbundig kleurgamina. In druk-
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bewerkte kinderjurkjes (h.v. : grove wol in pnais cii groen over ge-

slreept flmveel) kunnen wij oiis alleeii een boeren-lrientje van eeii

kind denken, nooit zal dat harmonieeren bij een bleek sladsgezichtje

en mcl de shawl in knal-cerise mel kleurige wol gcborduurd en nog

gevoerd met wit en zwarle streep-zijde moet dc liefste bakvisch er wel

bleek en vaaltjes uilzien. Van de handwerken valt dus alleen te con-

stateeren, dat er van bloei in dat vak hier nog geen spoor is. VVellicht

kan men alleen een liehtpunt zien in het feit, dat er voor kant on-

tegenzeggelijk meer interesse bestaat dan vroeger.

Dat men telkens weer op deze exposilie kon stuiten legen een geest,

die te veel naar grofheid last, bewezen ook allerlei werkstukken van

edelsmeedkunst. Bij voorkeur wordt er gebruik gemaakt van halve

edel-steenen. waar op zich-zelf natuurlijk niets tegcn is, mils de prijzen

er dan naar blijven. Maar elk bijou deed zoo plomp en zwaar aan,

alsof juist dat reeds het artistieke element ervan zou uitmaken. Xaar

iels van geacheveerde afwerking, fijn en ijl van karakter en vorm,

geschikt om bij rag-dunne kanten en teere stofien te dragen — er was

lang zoeken voor noodig.

Na het laatste zaaltje eindigde de bezoeker in een klein restaurant,

oorspronkelijk van de Jaarbeurs afkomslig. Wie het in deze omgeving

mogelijk was, kon hier gaan uitrusten: maar de bespanning was van

een duivelsche oranje-tint en de stoelen en tafel hadden vormen als

in een nachtmerrie, zoo onwezenlijk. Het zijn alles teekenen van dezen

tijd, schier doeumenten. En even teekenend kan men de waarschuwing

noemen die kwistig was uitgezet, dat imitatie in welken vorm ook bij

de wet op het auteursrecht strafbaar is. Zelts de stoffen van ("ornelis

van. der Sluys met versehillende strepen, wat ook al tot de ontwerpen

wordt gerekend, zijn hierdoor beschermd. Het kan niet mooier. En
hoe gelukkig, dat horden van doode artisten niet uit hun graf kunnen

opstaan om voor hiin rechten op te komen. Zij zouden anders zeker

protesleeren dat hier, op dezelfde plek ,,imitatie in welken vorm ook"

van hun werk gepleegd is. Het verleden is sterk en geen kunstenaar

die niet profiteert van dat-gene wat anderen voor hem vonden. Hij

kan als een wildeman acrobatische toeren maken om oorspronkelijk

te schijnen, daarmee wordt hij nog geen wildeman en zijn kunst wordt

zoo toch geen oer-kunst. Imitatie en plagiaat zijn rek-bare begrippen,

waarmee je het niet zoo makkelijk op haren en snaren zet. En wat

bescheidenheid naast het met genoegen verspreide dreigement ware
wel aan te bevelen, omdat iedereen hier alle mogelijke invloeden

voelen kon. Xeen: de Fransehe invloed is nihil gebleven. Het volk dat
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in de meubel-kunst door de ceuwen heen het allerbestc hcrcikl liccl't

slaat bij onze nrtislcn in den slrafhoek. Het nKi.i> waar wezen dat onzx'

meubclmakers al te gaarne Fransche meubelen bbjven copieeren. onze

meubelontwerpers bezondigen zich niet aan de Fransche kunst: zij

kijken liever naar het Oosten. Wat dus die oorspronkeHjkheids-kwestie

betreft. het essentieele verschil is ons niet recht duidelijk geworden.

Om niet onwehvillend te scliijnen dient ten slotle veel van het

beste werk niet overgeslagen te worden. Onze pottenbakkerskunst met

drie liguren als Lanooy, Brouwer en Nienhuis komt in hernieuwden

bloei en ook het glaswerk uit Leerdam is een bewijs van krachtig

streven naar goede, nieuwe vornien. Jan Kreunen heeit interessante

ontwerpen voor bedrukte stofTen gemaakt en de batiks van Hilly

d'Ailly die haar kracht in voile open kleuren vond en ondanks haar

verblijt' in >Hinchen niet in den stroom is opgenomen. bezitten een

bizonder charme. Bizonder is ook altijd weer het kleine beeldhouw-

werk van Jules Vermeire en van een geheel eigen stijl getuigen de

houtsneden en lithos van Van der Stok.

Henrielte Willebeck le Mair is in haar ontwerpen voor een kapel

in het kerkje te Asselt van een fijne distinctie. Wat in haar eerste

prentenboeken soms aandeed als atl'ectatie, heeft zich hier verinnigd

door teer aanvoelen van het gegeven. Maar waarom ontbraken verder

op deze expositie allerlei namen van onze bekendste artisten?

Wij eindigen met een opmerking, die wellicht hard en ovcrdreven

klinkt. maar toch zekere waarde kan hebben. Het komt ons voor dat

onze moderne kunstnijveren hoe langer hoe minder in eenvoud kracht

vinden. Alles wat tegenwoordigvcrvaardigd wordt.gebcurt met pretentie.

De simpele artistieke gedachfe dat het van zelf-sprekend is, elk ding

zoo goed mogelijk te maken, bestaat niet meer. Men praat van smaak

door de machine bedorven, van een slrijd tegen het massa-product.

Maar dit biijvcn verontschuldigingen, die geen kern raken. Het beste

deel van het publiek laat er zich al even hard op voorstaan als de

artisten, wanneer zij in bun Iniis alleen goede voorwerpen van de

nieuwe kunslnijverheid dulden. in de |irelenlie dat het zeer bizonder

is naar schoonheid te streven, blijl't de moderne kunst gevangen. Dit

alles bewijst, hoe zeer wij aan een eerslen mijlpaal staan.

Toch blijven wij degenen, die deze overzichtelijke expositie te

Rotterdam mogelijk maakten. op bizondere wijze dankbaar. Van hier

en daar was het meeste werk bekend. maar de indruk is andeis, als
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cr con ensemble van scmaakt wordt. In schuilhocken kan nu niet
vcel nicer verboroen zillcn. Niet allijd is in Rotterdam beseft dat het
verleden niet lerug [e roepen is, zooals bij de olticieele opening ver-
klaard werd. Misschien l)egint men er nu van voldrongen te zijn.

Lalen wij dus dc hoop op cen schoone toekomst niet verliezen.

Mei 191S.
J. ZWARTENDIJK.



KUNSTBERICHTRN correspondenten

TENTOONSTELLINGEN
AMSTERDAM :-:

IJKS PRENTENKABINET.
De nieuwe aanwinsten van

s Rijks Prentenkabinct,

welke verworven werden

in het jaar 1917, zijn sedert

eenigen tijd voor het pu-

bliek tocgankelijk gesteld.

Het tentoongcstelde mag zeer belangrijk gc-

noenid worden over het geheel, omdat ze

of een belangrijke richting in de raoderne

kunst of een voorname pcriode van een vroe-

geren tijd vertegenwoordigt, daarbij konit

dan nog, dat liet tentoongcstelde, behalve

teekeningen, ook voorbeelden van de gravure,

de ets en den steendruk te zien geeft.

Door aankoop uit het atelier van Mauve,

kwam het Prentenkabinet in het bezit van

eenige schetsboeken van dczen schilder. Van

de tv^'ee, die er thans zijn tentoongesteld en

die een reeks van teekeningen bevatten,kunnen

•we een 3-tal teekeningen bewonderen, alle

kleine schetsjes van landschappen, studies

waarschijnlijk voor schilderijen. De belang-

rijkste is inisschien wel die, waar een boom

met uitgespreide takken weergegeven is,

staandc aan een sloot, waarin de omgeving

weersi)icgclt. Uit de drie groote teekeningen,

die er verder van Mauve aanwezig zijn, blijkt

een duidelijk willen weergeven van een zekerc

stemming van den kunstcnaar door middel

van de atmosfeer in de natuur. Zooals in het

groolsle deel der 19''''-eeuwsche kunst gc-

woonhjk het geval is, is dc mensch het niid-

(lelpunl, waarom alles draait en zoo voelen

we ook, hoe dczc teekeningen nauw in ver-

band staan met dc algemecn menschelijke

gevoelens van dien tijd; op het strandgezicht

bijv. valtliet accent op het schip, dat donker

getint is, in vergelijking met de omgeving

die zoo licht mogclijk is gehouden. De beide

andere teekeningen geven een schapenlioed-

ster bij een hut en een weide met koeien

weer; we zien hoe Mauve's kunst nooit

bijzondcr vroolijk is, hij heeft geen onrustige

natuur, maar zacht en teer zijn de uitingen

van zijn kunst.

Van M. Maris zijn er een aantal etsen, waar-

van er dric ten geschenke werden ontvangen

van Dr. A. Pit, de 5 andere werden aangekoclit.

M. Maris, een romantisch mystcrieus aange-

legde, zinnelijke natuur. — Onlangs is er in

Onze Kunst nog uitvoerig over liem gcsproken,

ons uit zijn brieven en herinneringen van

vrienden veel over hem geopenbaard — naar

het best kenncn we hem toch uit zijn werken.

Op eenige van de elsjes vinden we de bekende

vrouwcnfiguur terug, die Maris als half uit

een droom, half uit de wcrkelijkheid altijd

weer afbeeldt, als herinnering aan wat hij

eens beleefde.

Belangrijk zijn de twee staten van „de vrouw

met sluier"; men kan hicr bijzondcr gocd zien,

hoe het oijnieuw bewerken van een koperplaat

aan de prent een geheel ander aanzien kan

geven. Op den lateren staat valt het accent

mcer nog op de oogen en het hoofd, dat

achtcrover schijnt te Icuncn, de dwepende,

lialf-droomcrigc uitih-ukking is veel stcrker

geworden, alles vcrkregen door een geringer

aantal details en het acccntuccren van andere

lijnen dan l)ij den eerstcn staat het geval was.

Een geheele scrie silliouetlcn door Nelly

Bodcnheini is er tentoongesteld, weergcvcndc

het bekcndc verhaal van ,In Holland staat
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cen huis'. Deze kunst is iiiterst fijn en ver-

zorgd, zonder te vecl details; cr wordt een

pitlig accent aan het verhaal gcgeven door

partij te trekken van alle bijzonderhcdcn aan

de vormen der voorwerpen, vooral oni het

huiselijke der omgeving aan te duiden. Bij-

zondere aandaclit verdicnen nog dc kleine

vignetten bovcn iedcre voorstelling, o. a. die

met de wieg. Van den verleden jaar gestorven

Th. van Hoytema zijn cr dric teekcningen door

schenking verworven. Van Hoytema is vooral

schilder van dieren — zelfs op zijn vroegste

landschapsteekeningen kon hij nict nalaten

een scliaap of koe te teekencn. Ook liet

hier tentoongestelde zijn dierstudies. De be-

langrijkste is wel die met de kangeroes, een

aquarel, waar het levcndige en bewegelijke

van deze dieren voortrefTelijk is uitgedrukt;

de aquarel met de ganzen is wat meer iiit-

gewerkt en vooral decoratief gedacht. — Dan
is er van den zilver- en goudsmid E. J. Voet

een vignet. Van dit zilvcretsjc is de rand het

belangrijkst, het zijn kruUcn en spiralen, die

niet als in een plat vlak, maar en relief weer-

gegeven zijn. De teekcningen van W. Paerels

maken ons duidclijk, dat het dczen kunstcnaar

vooral te doen is om het zonnelicht weer te

geven ; veel licht, veel ruimfe is er in zijn

beide interieurs en in het gezicht op de stad

Deventer; vooral het interieur, waar op een

balcon een vrouw zit, is in dat opzicht bij-

zonder goed geslaagd, het is tegen het licht

in genomen; bijzonder aangenaam doen de

strakke vormen van de lamp aan en de groole

ruiker met bloemen op de tafel. Paerels' werk

herinnert sterk aan dat van den begaafden

Rik Wouters. Dan zijn er nog drie teekcningen

van Bobeldijk, voorstellende Amsterdamsche

stadsgezichten-, cen ondcrwerp, dat door Breit-

ner op zulk een voortreffclijke wijze is wccr-

gegeven. B.'s teekcningen hebbcn onderling

weinig verscliil van conipositie, op alle drie

ziet men een half rijtuig met een paard er

voor, voor dit voertuig een of twee figuren,

in de vertc den ingang van cen straat, bovcn

de huizen de lucht. Van de teekcningen noemen
we ten slotte nog de Rembrandt-teekeningeen

liggende naakte vrouw. — (H. de Gr. 1320) — ze-

ker niet een der minst belangrijke aanwinsten.

Behalve de reeds genoemde etsen van Maris

behooren tot de aanwinsten op het gebied

der prentkunst ook dc twee gelilhografeerde

Salome-voorstellingen van den Zwitser Gos,

den ecnigen buitenlandschen kunstenaar, die

vertegenvvoordigd is. Vcrder zijn er nog twee

lithos. In dc eerste plaats is daar het door

Georg Rueter vervaardigdc portret van den

Hr. Boland, vroeger technisch assislent van

's Rijks Prentenkabinet, een werk hem bij

zijn vertrek op zijn 78'''^ jaar door ambte-

naren en Commissie van Toezicht van 's Rijks

Museum aangcboden. Dan noemen we het

portret van den bekenden letterkundige Frans

Coenen door Witsen, treffend weergevend

den eigenaardigen bouw van den kop. De

graveerkunst is vertcgenwoordigd door een

bijzonder fraaien druk van het portret van

Hector Treub uit 1903, het is het werk van

Pieter Dupont. Deze kunstenaar is een der

weinige graveurs uit dezen tijd, waarin de

ctskunst voornamelijk beoefend wordt. Als

cen merkwaardigheid moge het gelden, dat

deze gravure gedrukt werd door den etser

Dirk Harting. En hiermcde zijn we dan aan

het eindevan de besprekingen der aanwinsten

gekomen. IMA BLOK.

KUNSTVEILINGEN
BERLIJN

VERZAMELIXG OPPEXHEIM In 19 MAART
1918 5=,* De verkooping dezer verzamcling

werd nog voor den oorlog in dit tijdschrift

aangekondigd (Maart en Augustus 19U), en

reeds in 1902 gaven wij cen afbcelding van het

voornaamste stuk, den St. Eligius van Pctrus

Christus. — Hocwcl dc besteedde prijzen ons

thans slechts met grootc vertraging onder dc

oogen kwamen, mcenen wij deze toch nog

te moetcn opteekenen. De Petrus Christus

werd voor 800.000 Mark verkocht, voorwaar

cen enorme prijs, want al geldt het een kunsl-

historisch bclangrijk en zeldzaam werk, kan

het bezwaarlijk tot de meesterwerken van

eersten rang gcrekend worden; de overige

prijzen warcn vrij hoog, maar minder buitcn-

sporig: Pieter de Hoogh, Moeder met kinderen

(1638), 450.000 Mk.; Frans Hals, Vroaivenpor-
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tret, 230.000; id., Lachend kind. 186.000; twee

Hobbeuia's : Dorp. 171.000 en Watermolen.

150.000; Th. de Keyzcr, dubbelportret, 2()H.000;

Rembrandt, Mei.ijeskopje, 193.000 ; Rubcn.s,

Schcts voor ecn dcr zoklerschildcringen van

Whitehall. 162.000: G. Tcrburg. Drinkaid Paar.

17r>.000.

Mindere prijzcn dcden: .\mbr. Benson, Por-

tretten van cen Man en cen Vrouw, 94.500

;

X. Berchcni, BiJ de herberg. 21.000; Pieter de

Blool, Dorpsfeesl, 1(5.500; Barth. Bruyn, twee

Altaarvleugels, 34.000 ; Gonzales Coques, Fa-

miliegroep, 35.000; Alb. Cuyp, Ilaliaansch

Landschap. 35.200; G. David, De H. Maagd en

hcl Kind, 82.500; A. van Dyck, Portret van

Frans Hals, 54.000; id. Portret van M. Ryckaert,

20.100 ; Jan Fyt, Stilleven, 13.500 ; Aert de Gelder,

Mansportret, 26.500; Frans Hals. Lachend kind,

(tweede\ 79.000; J. D. de Hecm, Stilleven 23.500;

J. van Kessel, Bleekveld nabij Haarlem. 70.100;

Q. Massijs, Rust op de vliicht naar Egypte,

92.000 ; id., Geldivisselaars, 44.000 ; A. van der

Xeer, Wintertje. 101.OOu ; id., De Smidse, 65.0C0;

C. Xetscher, Kinderportret, 27.000; A. van

Ostade, Drinkende Boeren, 27.000 ; P. Potter,

Varkens in een storm, 70.000; Rubens, Land-

schap, 53.000 ; id., De Zonnewagen, 53.000 ; J.

van Ruysdael, Z)e BeiiA-e/i/aa/i, 66.000; F. Snij-

ders, Stilleven, 58.000 ; J. Steen, De Yerzoeking,

60.000; D. Teniers, De Boogschutters, 41.000;

id., Bedelaars, 16.500; Vcrspronck, Vrouwen-

portret, 44.000 ; J. Victor, ^Yild, 15.000 ; E. de

Witte, Kerkinterieur, 18.500.

^"^^^^^^^^^^^^^^
VERZAMELIXG WILHELM GUMPRECHT 1^

21—22 MAART 1918 ^. Onder de belangrijk-

ste werken van Ylaanischc en Hollandsche

meesters uit dcze verzanieling vallcn te ver-

melden : Meester van Flemalle, Mansportret

(afgeb. in Onze Kunst, 1903), 81.000 Mk.; Adr.

Brouwer, Rookende Boer, 26.000; D. Teniers,

Landschap met Yisschcrs, 22.000 ; Frans Hals,

Mansportret, 310.000 ; J. van Kessel, Bleekveld

hij Ovcrveen, 76.000; A. van Ostade, Oiidc

Yrouw, 18.100; Isaac van Ostade, Yaart bij

Winter, 22.000; S. Ruysdael, Landschap met

een stroom, 33.600 ; id., Haarlcmmer Mcer.

19.000: J. Verniccr van Haarlem, Diiinland-

schap, 20.000; id., Zcegezicht, 25.000; Ph.

Wouwerman, //e/ AVu is, 32.000; J. van Goyen,

Ycsting bij ecn water. 32.200; Simon Liittichius,

twee Slillevens, te zamen 20.000; H. Dubbels,

De Amstct bij ^Yinter, 13.000; W. C. Diiysler,

Portret van ecn jongen 0//?aer, 10.500 ; .luriaan

van Strceck, Stilleven, 10.500 ; Jan Victors,

Portrctten van cen Man en van een Yrouw, te

zamen 40.000 ; J. van Velscn, Gczelschap aan

tafel, 12.800; Simon dcVlieger, S/ormac/i//gcrcc,

16.300 ; P. Moreelse. Damesportrct, Ui.dOO. X.

:-: LONDEN :-:

verzami:lixg p. G. B.WESTMACOTT c. a.

GEVEILI) BIJ CHRISTIES * 10 MEI l!il8 -5:^

De Ilcer Percy Westmacott, van Ascot, hceft

zijn ouden vriend Matlhijs Maris niet lang

overlcefd. De door hem nagelaten verzame-

ling kwam bij Christie's onder den hamer;

zij telde 78 nummers. voor de grootste helft

schildcrijen en aquarellen der Haagsche school.

Bosboom, Israels, Mauve, de drie Marissen,wa-

ren er ruim vertegenwoordigd. De .,clou " der

verkooping waren ongetwijfeld de ticn stukken

van Matthijs Maris, waarvan er negen waren

te zien gcwcest op de Memorial Exhibition,

in November— December 1917 aangcricht door

de Wallis & Son te Londen('). Op de markt-

waarde van Thijs' werk schijnt deze tentoon-

stelling den gewenschten invloed te hebben

uitgeoefend; althanswerden de hicraanwezige

werken — die niet tot zijn beste behoorden —
zeer duur verkocht. No. 20, een klcin potlood-

schetsje voor bet grootere (bier niet aanwezige)

portret der Westmacott-children, ging voor

70 guineas; No. 58, Novice taking the Yeil en

No. 59, Veiled Ladij. beide grijsgrauw en wat

zwaar in de verf, deden respcctievelijk 1500

en 1650 guineas; No. 60, Cathedral by moon-

light, in denzelfden stopvcrfachtigcn toon,

maar niettemin aangrijpcnd van elTect, 1200

gs. ; No. 61, the Shepherdess, ecn wat logge

llguur, 360 gs. ; Xo. 62, Head of a young lady,

cen vage studiekop, 380 gs. ; No. 63, Two Cows,

kwam niet voor op hoogergcmelde tenloon-

slcUing; bet stelt cen vage, lichlgrijze vlakle

voor, waaro)), middcnin, twee klcine silhou-

ettcn van kocien te zien zijn, een witte en cen

zwarlc; men kan bet bczwaarlijk andcrs dan

cen oiivollooide schcts nocincn. waarbij de

(') Vgl. Onze Aii/i.'i/. M:i;irt I'.IIS.
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bcdoeling van den scliildcr wcini}^ duidelijk

is; het deed 450 gs.; Xo. 64, Master Jack, vqw

jongcnskopje, 550 gs. ; No 65, Head of a young

Girl, wat gelig van toon, wat slrak van schil-

dering, niaar wel stijlvol, blijkbaar iiit den

Parijschen tijd, 420 gs. ('). Dc hoofdschotel

echter was No. 57, The Sisters, in den geil-

lustreerden catalogus afgebecld ; het ging voor

6200 guineas, waannede de vrocgere record-

prijs van the Four Milts bijna bereikt werd;

wij kunnen den (ons niet bekendeni kooper

met die aanwinst geen geluk wenschen ; liet

stuk is uit M. Maris' goeden tijd, en patent

gemerkt: MM 75, dat valt niet te betwisten.

Maar het is ons weinig synipathiek; het is

in nicer dan een detail hinderlijk misteekend,

de hoofdfiguur valt uit het lood en het ge-

heel heeft lets zoo gewild-liefs en zoetelijks,

als een „Hollandsch" protluct voor Parijsche

consumptie maar hebbcn kan.

Veel hooger staat ongelwijfeld de majeslu-

euse Jacob Maris, No. 54, Ams/c/-rfn/j! (van den

waterkant gczien), evenals het vorigc stuk in

1887 lentoongesteld te Xe\vcastle-on-Tyne, en

thans geveild voor 3600 gs. Van Jacob Maris

vemielden we verder: No. 55, Breezy downs

(van 1875), 1550 gs.. No. 56, Fountain in a Grove.

een klein schetsje van 1863, 26 gs., en ver-

schillende aquarcUen: No. 16, Dordrecht, in

fijncn grijzen toon, 270 gs.; No. 17, Amsterdam,

grootsch van opzet maar wel wat hard, 620 gs.

;

No. 18, Old Houses, Amsterdam, een fraai stuk,

370 gs.; No. 19, On the Towing Path, 230 gs.

Van Jozef Israels was er een „kapitaal " stuk.

No. 53, Grace before meat, van betrekkelijk

vroegen tijd, in de bekcnde sentimenteel-idyl-

lische noot, kunstmatig bovcnlicht en wat sau-

zig koloriet, dat voor 3500 gs. verkocht werd.

Van J. Bosboom waren er een reeks fraaic

aquareilen: No. 2, Oude kerk, Amsterdam.

520 gs. ; No. 3, Interior of Treves Cathedral

(zelfde onderwerp als in de Van Randv.ijk-

collectie), 170 gs.; No. 4, Interior of a Cathe-

dral (de St. Janskerk te s-IIerlogenbosch,

onderwerp als in dc verz. Vattier— Kraane>,

210 gs.; No. 5, the Church on the Dunes, voor

Bosboom nogal ongewoon, 50 gs ; No. 6, In-

terior with figures, 155 gs.; No. 7, The choir

stalls, 90 gs. ; No. 8, Interior of a Forge, 52 gs.

(') Afgeb. in tlie Connoissriir. December l'J17.

Buiten het gewonc stond verder een A. Mauve,

No. 66, Schcveningen, van 1874, een strand

met een schuit, visschers en paardcn, wat

hard misschicn, maar frisch en lichtendvan

kleur, verkocht voor 2900 gs. Van Mauve waren

er ook eenige aquareilen: Nos. 23, Going to

Market, 350 gs. ; 24, Returning to the Farm,

440 gs.; 25, A Forest in Snow, 280 gs.; 26,

Gathering Fagots, 250 gs. ; 27, The Edge of

the River, 260 gs.

Ten slotte vallen, onder de Hollanders, nog

te vcrmelden aquareilen van P. J. Blommers,

P. de Josselin de Jong, J. B. Jongkind, 2 van

\V. Maris, J. H. Weissenbruch, respectievelijk

verkocht voor 125, 40, 35, 29, 34, 52 gs., en

schilderijen van J. Bosboom en W. B. Tholen

voor 210 en 35 gs. Een wat hard en zwart-

achtig vrouwenportret van A. Cuyp ging voor

680 gs., een Pieter Claes en een W, Kalf voor

40 gs. elk, enz. B.

: : BOEKEN :-:

EN TIJDSCHRIFTEN
VITRUVIUS' TIEN BOEKEN OVER BOUW-
KUNST X VEBT.AALD EN TOEGELICHT
DOOR J. H. A. MIALARET ?S MAASTRICHT,
GEDRL'KT BIJ DE FIRMA LEITER—
NYPELS X AMSTERDAM, L. J. VEEN
[Z. J. 1916-^J. PRIJS GEBONDEN /7.50 ^*:

; wil, bij de hier volgende

bcspreking, dadelijk voor-

iipzetten, dat ik mij geens-

/.ins bcvoegd acht om deze

vertaling als zoodanig te

beoordeelen. Vergelijking

van enkele plaatsen met

andere vertalingen gaven mij echter den

indruk, dat zij zeer conscientieus bewerkt is,

en van groote kennis en juist inzicht getuigt.

Overigens zijn taal- of letterkundige moeilijk-

heden hier niet de struikelblok; Vitruvius

was alles behalve een hoog vliegend literator,

en wat hij te vertellen heeft zou waarschijnlijk

door ieder latinisl zonder al te veel mocite

kunnen overgezet worden, zoo er geen twee

groote hindcrnissen beslonden; deze zijn, ter

ecne zijde, het ontbreken van een bevredi-

gendcn tckst (het oudst bekende, en dan nog
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zeer gebrckkige afschrift is van de IXe ceuw),

ter anderc zijde hot vcrloren gaan der teckc-

ningcn, zondcr welkc de tekst vaak geheel

onbcgrijpelijk wordt.

Dcvertalcrkonitdustelkensvoorproblema's

te staan, die soms kiinncn opgelost worden

met technische en wetensehappelijke hulp-

niiddelen van allerlei aard, maar die ook

soms onoplosbaar zijn, en die in de verlaling

dus of onbegrijpelijk of geheel hypothelisch

ruoeten blijven. De Hecr iMialaret lieeft, als

onderlcgd oudheidkundige en architect, deze

moeilijkheden, voor zoover ik kon nagaan,

op de nicest bevredigende wijze weten te

overwinnen. Niet enkel door de „lezing" die

hij van den tekst zclf geeft, maar ook door

een aantal notas, en door de 85 teekeningen,

meest volgens nog bcstaande raonumentcn,

welke in hct boek zijn afgebeeld.

Men is sedert lang tot het inzicht gekomen,

dat Vitruvius niet hct orakel is, dat de bouw-

meeslers der renaissance in hem meenden

ontdekt te hebben; hij is op velerlei gebied

een eenvoudig compiUitor van gegevens, die

hij geenszins heeft gecontroleerd, en waarmee

hij dan ook groote vergissingen heeft begaan.

Maar met den noodigen critischen zin ge-

bruikt, blijft hij een kostbare bron voor de

k«nnis, niet alleen van de Romeinsclie bouw-

kunsl en aanverwante vakkcn, maar van het

leven, de gewoonten, de opvattingen der ouden

in het algemeen. Met andere woorden, dit

boek heeft niet enkel groote waarde voor

architecten en oudheidkundigen, maar voor

eenieder die belang stelt in de beschavings-

geschiedenis der nienschheid.

Dat deze bron van kennis thans voor den

Nedcrlandschen lezer in elgen taal toegan-

kelijk wcrd gemaakt, is een felt dat niet

genoeg gewaardeerd kan worden; het betee-

kent een niet geringe aanwinst voor de Neder-

landsche, kiinsthistorische litcratuur.

Een ding moetcn vvij echter betreuren. De

toestandcn in onze landjcs — ik spreck van

Nedeihmd en Belgie — zijn blijkbaar nog

steeds ziii), dat een arbeid als de voorliggendc

in hoofdzaak als een liefhebbcrij moet op-

gevat en uilgcvoerd worden. Zooals uit het

voorwoord blijkt, kon de vertaler cr zich

slcchts hij tussciienpozen aan wijden; dit is

nu op zichzelf niet zoo'n groot kwaad: ook

bcwcrkers in andere talen zijn jaren lang

over dit werk doende geweest. Erger is hel

echter, dat ook het drukken buitensporig lang

schijnt geduurd te hebben. Het boek kwam,

voor zoover ons bekcnd is, pas in 191il of 1917

in den handel, en de schrijver erkent dat hij

niet, of niet in de gewenschte mate, gebruik

heeft kunncn niaken van de recente bewer-

kingen van A. Choisy (Fransch, 1909—10),

J. Prestel (Duitsch, 1912-13) en M. H. Morgan

(Engelsch, 1914). Deze laatste uitgave wordt

zclfs in de inleiding alleen vermeld als zijnde

in voorbereiding, terwijl zij in werkelijkheid al

sedert jaren door de Harvard University Press

te Cambridge I Mass.) was uitgegeven. Dit betee-

kent geenszins, dat deze Nederlandsche verla-

ling bij de zooeven genoemde ten achter staat;

maar zij kan bezwaarlijk up-to-date genoemd

worden, wat voor een wctenschappelijken ar-

beid van dicn aard zcker wel gewenscht ware.

Het is misschien wel aardig hier even te

herinneren aan een zestiendeeuwsch voor-

ganger, Pieter Coeck van Aelst, die Serlio's

Regole gcnerali di Arcliitectura (de bekendc

compilatie uit Vitruvius) in het Nederlandsch

vertaalde; deze verlaling werd in 1553 „in de

vermaerde Coopstadt van Antwerpen" door

Coeck's weduwe uitgegeven; in 1649 liet Fran-

ciscus Junius, evencens te Antwerpen, een

rechtstreeks uit hct Latijn vertaalde bewer-

king verschijnen; het feit, dat onze taal van

toen af reeds met succes gebruikt werd om
Vitruvius' theorieen onder woorden te bren-

gen, verdient onze aandacht. En dat zij zoo-

vele eeuwen later, rijker en levenskrachtiger

dan ooit, Vitruvius heeft weten weer te geven

en te verklarcn op een wijze, waar de oude

Pieter Coeck verbaasd zou over staan, is een

feit waarvoor wij den Heer Mialaret groote

dankbaarhcid verschuldigd zijn. P. B.

:-: ERRATUM :-:

Bij de afbeclding op biz. 125, Meinumnjer,

M. Maris, Aclilcrbtiiirlje, slaat bij vergissing

vermeld: Museum, Dordrecht, llet afgebeelde

schilderij is hel eigcndom van den heer

.1. H. M. Neervoorl van de Poll, en bcvindl

zich thans in i)ruiklecn in het Bijksmuseum te

Amsterdam. Het Museum Ic Dordreclilbezit de

kleinere schetsvan hetzclfileonderwerp. Heo.
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WILLEM VAN KONIJNENBURG
SCHETS XAAK AANLEIDIXG EENEK TENTOONSTELLIXG

,.In hct tot stand brcnj^i-n van een

kunstwerk is de eerste handeling hct lot

stand komen van zijne tcgenstelling, dat

is dc verbintenis van de sloffclijke en

geestclijke realiteiten tot eene rcaliteit."

W. A. V. K.

i:r het algemeen vormt zich ons idee van een

schilder uit elkaar opvolgcnde indrukken. Zonder

den naam van den schilder te weten of te kennen,

wordt men soms door iets eigens gelroffcn en is

men blij op een volgende tentoonstelling wecr een

wcrk tegen te komen van den onbekende. Van

lieverlee bcgint men er van te honden, er naar te

verlangen. In iedcr nieuw werk bevestigt de artiest zich en zoo wordcn

wij ons bewnst een persoonlijkheid voor ons te zien, wiens eerste

stamelingen vaak reeds hiervan den stempel droegen.

Deze geleidelijke waarneming maakt dat wij den scliilder van meet

af konden volgen in zijn zoeken, in zijn aarzelingen, l)ewonderen konden

in zijn vasten greep, in zijn verrassend volhouden, tot wij zijn werk

begrepen, dat het ons Hef werd.

Waar toch na den dood van Vincent van Gogh liet geheele Oeuvre

ineens voor ons stond, was de schok van de plotselinge openbaring

van een hartstocht als de zijne wel heviger, maar ook wij stonden

verbijsterd, ons begrip stond stil. onze indrukken waren verward eii

de Iragiek van zijn leven en van zijn dood, welke zijn werk als een

legcnde omspon, maaktc zijn werk belangwekkender wel, maar onze

waai*deering ook onzuiver. ..'.'.

Op geheel andere wijze, in geheel andere mate, maar toch ook ver-

warrend waren onze indrukken, toen wij het werk van Konijnenburg

uit zijn laatsle jaren op een expositie bijeen zagen.

Op tentoonstellingen zag men zijn werk niet of hoogst zelden. Hij

Onzk Kcnst, Deel XXXIV, October lillS.
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hield nict van Iiet bazarachtigc karaUlcr dcr meeste. En troiuvcns,

wie exposeert voor zijn genoe^en? men doet het dikwijls om bekend

te worden, om te kunnen verkoopen. Doch Van Konijnenbnrg had het

voorrecht, dat zijn werk een vriend had gevonden, die hiervan een

uitgebreide verzameling maakte.

Doch hoe vreemd ons zijn werk was, hoe verschillend onze in-

drukken, — al heel spoedig voelde men, dat men hier voor een knnsle-

naar stond, die met vasle hand over de door licm zelf ontworpen wegen,

stuurde naar een voornaam doel.

Wat ons intusschen op deze tentoonslelling het meest verwarde,

was de tegenstrijdige opvatting tusschen zijn schilderijen en teeke-

ningen, waarin zijn verbeeldingskracht, zijn fantasie zich bij voorkeur

in het verleden schenen te bewegen, zich bij voorkeur in het abstracte

ophielden, en zijn positieve portretten, waarin hij de werkelijkheid

aanvaardt zonder aarzelen. haar aan een analyse, onderwerpend met

een kracht, welke men bij dezen ideoloog nauwelijks zou vermoeden.

Kracht in het geven van het type; kracht in de tot het uiterste uit-

gevoerde analyse van al wat karakter en leven op het gelaat van

zijn modcllen schreven; analyse van de momcnten, waarin zij hun

gedachten beheerschten, maar ook van de oogenblikken, waarin deze

onbewaakt waren.

Bij het portret van den dichter Boutens volgl men den schilder

trek op Irek, het is of hij hardop denkt, terwijl hij zit te werken.

Dat dit analylische voor de harmonic niel bevorderlijk was, spreekt

van zelf. Juist omdat het een met het ander moeilijk te vereenigen

is, is het niet onwaarschijnlijk, dat de antieken aan zulke karakter-

koppen de meer abstracte vorm van een masker gaven. Doch hier-

door zouden we het taaie volhouden gemist hebben, waarmede onze

schilder zijn analyse in de tors, in de kleeding, in de hand ook door-

voerde, zoodanig dat er in dit portret geen detail conventioneel

behandeld werd.

Kan men veel zeggen met woorden, soms spreekt men nog sterker

door zwijgen. In het portret, dat Van Herzcele genoemd is, moet de

analyse om zoo te zeggen achter de schermen hebben plaats gehad

:

geen cnkele gelaatstrek is in het bijzonder geaccentueerd. op geen enkel

detail werd de nadruk gelegd. En toch, het is wat de volksniond

noemt een sprekend portret en, cr is stijl in. Picluraal kan men
zeggen, dat de lichlpartijcn niet binnen hel Uader blijven. Van

Konijnenbnrg zockt in liet cncadreincnt hel schilduiij voorl te zelten

en vele \an zijn lijsleii gctuigen van goedeii snuuik. hoewel le pcr-
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W. VAN KONIJNENBUHG: Vrouw met kat.

soonlijk oni in dezen een laiig o'ewcnschte oplossint; le kunnen geven.

De uniforme gouden lijst van de laatste viji-en-twintig jaar is zeker

esthetisch niet te verdedigen, iiiaar de grootc liaagsche meestcrs be-

grepen, dat het liclit daarop hot licht van hun werk gclukkig vooil-

zette, zoodanig dat zij in de lijst werkten oni kleur en licht daar-

tegen op te voeren. Ofschoon zij hij de luiidige schilderswijze veelal

in onbruik geraakt zijn en ook vooral in de woonkamers van nu

slecht passen, z66 is het principe er van nog allijd de aandacht

waard.

Het meisjesportrelje op de lentoonstelling i)ij Kleykamp deed den
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schilder van ecu nicer (.'nkclvoiuiiiic zijde kcnnen: hcl onlK'Wusle is

er al heel gclukkig in uils'cdrukl en liel rcclit neci'Iian,^ende keltinkje

met medaillon verhoogt nog den indruk van hct jonge. Op de lenloon-

stelling trok dit zeer de aandacht der bczoekers. Allicht voelden deze

zich meer thuis bij het eenvoudige portrelje, dan bij de meer gecom-

plieeerde verl)ecldingen.

In het poiircl zijncr moeder vend deze scliilder hel oudc goiui der

Venetiancn in liet gcei ecncr Perzische shawl, belangwekkentl (h)()r

de uitvoerige behandeling, die, zonder de kleur te vertroebelen, het

geel rijker maakt en rijper. Het is een met aandacht gcscliilderd portret.

De opmerking is gemaakt, dat hieraan de bewondering van den schilder

voor de Mona Lisa ten grondslag zou liggen; zoo ja, dan kan dit

toch niet meer geweest zijn dan de aanleiding tot de pose.

De schilderijen en teckeningen zijn minder geniakkelijk te begrij-

pen dan de portretlen. Uit welken tijd ook, een portret is ons altijd

gemeenzaam en in vreemde musea tusschen voorstellingen, waarin wij

ons dikwijls moeilijk verplaalscn kunnen, heeft het portret altijd weer

het nienschelijke, wat ons aantrekt.

Zonder reproduclies zou het niet geniakkelijk vallcn aan de moge-

lijke lezers van dit opstel, die het latere werk van Van Konijnenburg

niet kennen, een denkbeeld te gevcn van de onverwachte indruk, wclke

dit op den bezoeker der tentoonslclling niaakte. Te meer zoo, omdat

het volstrekt niet modernistisch is, omdat het met cubisme, noch futu-

risme, noch cxpressionisme lets te maken heeft en al even weinig met

het aanplakbiljet-genre, dat op de Amsterdamsche exposities veelai

gangbaar is. .\ls in alle gezonde schilderkunst, zoo is ook zijn werk

aan de naluurlijke vornien gebonden en ofschoon hij in het zoeken

naar het nicer idieele nogal ecus in het abslracte vervalt en de sym-

bolcn, die in een onderwerp besloten zijn, opzoekt. zoo is hij breed

genomen een schilder uit de Haagsche School, die de kleur, dc wijze

van verrbehandeling als de andere jongcre meesters dezer school dank-

baar uit de lianden van Jacob Maris aanvaard heeft.

Wat hem al dadelijk onderscheidt, is zijn onderwerp, waaraan hij

een groole waarde tockent, en dat met het intieni karakter der Hol-

landsche schilderkunst iiiels geniecu heefl. Til zijn werk spreckl het

verlangen naar hcl moiuimcnhilc, niaar ook naar hcl idicclc, uaar dc

schoonheid, doch niet zonder het elhischc; ecu verlangen naar de

lijdcn, naar dc bcschavingen, waarin dc comi)osilic oflicvcr hcl lijncn-

slcl ecu ccrsic plaats iunam, bescliavingcn ook. waarin hcl gccslclijkc
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clcmenl voelbaarder Irilde; vcclt men cen protest tegen liet moleria-
lisme, dal in dc vorige eeuw veler deiiken beheersrhle.

Het was troinvens reeds in de negentiger jareii, dat er een kenleiing
kwam, dal een tegenstrooming ook tot ons Hollanders doordrong. Aan
de eene zijde was dit te danken aan de Engelsche pre-Ralaelieten, aan
Rossetli. wiens werk, zijn schilderkunst, zijn teekeningen en ook vooral
zijn gediehten, wiens schoonheidszin, wiens mysliek. wiens eerbied
voor de techniek een protest waren tegen het natnialisme in de
Fransche kunst, tegen een materieel-pessimistische levcnsbeschouwing;
aan William Morris vooral ook, wiens idcalisme practisch en idceel
op verrassende wijzen tot uiting kwam.

Aan den anderen kant zochten te Parijs de dichters te ontkomen
aan die troosteloozc opvatting, hetzij zij hun ideaal plaatsten in de
menschheid zelve, hetzij dit een lerugkeer tot het geloof hunner jeugd
meebracht, zooals Verlaine daarvan momenten beleefde, waaraan hij

in zijn prachtigen bundel Sagesse getuigde, terwijl ook de beweging
der Rose-Croix te Parijs de gedachten naar de mystiek der middel-
eeuwen tcrug trachtte te doen keeren en bij ons niet zonder invloed
op Toorop en Thorn Prikker bleef. Deze opbloei van nieuwegedachten-
sleren, van nieuwc kunst braeht ook bij ons hernienwing, zoowel bij

de jongere meesters, bij de dichters, in de architectuur, waar de bouw-
meester ]3erlage met zijn gebouw voor de „Algemeene'' op het Rokin
te Amsterdam als, met zijn Bears later, uiting gaf van wat onzc tijd

was en wilde, ook in gemeenschapskunst.
In dit milieu groeide Van Konijnenburg op, werd hij zich lang-

zamerhand bewust. Zijn opvoeding was zeer eenvoudig geweest evenals
zijn levensloop. In 18()8 werd hij in Den Haag geboren en bleef daar
wonen. Zijn eerste teekenlessen gaf zijn moeder hem, dat wil dus
zeggen, dat hij opgroeide in een huis, waar belangstelling voor kunst
was. Zijn moeder, mevrouw Van Konijnenburg—VrijlhoiT, behoorde
nog tot die gelukkige periode, toen de meisjes, toen de vrouwen, die
wat aanleg toonden voor teekenen of schilderen zich tevreden stelden
dit voor zich zelf te beoefenen, tevreden ook om dilettant genoemd te

worden en te blijven. Er waren er onder die verrasten door de kennis
die zij bezaten, hetzij dit zich in teekenen openbaarde, of in een uit-
8;esproken gevoel voor kleur. Daarna kreeg hij onderricht van dArnaud
Gerkens, een destijds bekend leermeester, die in Delft de plaats innam,
welke nu door Prof. Sluyterman vervuld wordl. Op de Academic in
Den Haag was \'an Konijnenburg tegelijk met Bauer en DijsselhofT;
van daaruit deed hij in 188(5 examen middelbaar onderwijs. Daarna
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was hij in Parijs cii zooals vanzcH' spreekl voor Qcn scliilder. kwam
Iiij cr dikwijls leruij, hczochl Ikuhizon, wal ook wel nicl aiulers

koii voor een Hagenaar, opgegroeid in de bewondcring voor de

Fransche landschapschilders van die grocp.

Zijn eerste work was uit Liniburg; hij zag daar de Irekosscn, liel

hellend terrein met akkers en vond daar lijnen, die wonderwel met

zijn smaak sehenen overeen te komen en men zag al dadelijk, dat hij

iets anders zou zoeken dan wat hij in Den Haag zag maken. Het eerste

werk van den jongen schilder, dat een beloffe inhield — hij was toen

omstreeks vier-en-twintig jaar — was de brug over de Maas te Maastricht.

Ofsclioon Daubigny er niet vreemd aan geweest zal zijn, zoo deed

het in het grootgehoudene van het onderwerp een persoonlijkheid in

hem vermoeden. Telkens wanneer wij later deze brug over de Maas in het

Museum Mesdag terugzagen, rees onwillekeurig de vraag wat er van

dezen schilder geworden was, wanneer hij zijn belofte vervullcn zou.

Wel liet hij een paar malen boschgezichlen zien met zwart krijt

of sanguine uitvoerig geteekend, maar noch deze, noch de Herten van
"98 — nu in het Rijksmuseum — toonden verwanlschap met zijn vroeger

werk of met zijn latere opvatting. Ja, in de verstandelijke voordracht

van deze herten leek het wel of hij bewust den voet dwars zette aan het

Impressionisme. Ondanks de vormbeheersching gaf dit werk ons,

eerlijk gezegd, weinig genoegen. Daarvoor was het te veel een over-

gangswerk, waarmee een artiest zich vrij zoekt te maken van het

oude, omdat hij iets nieuws te zeggen heeft. Wil men, zoo was er in

zijn spotprenten in Kroniek en Spectator, in zijn aanplakbiljelten vooral,

iets dat in directer verband slond met zijn latere werk: de zorg voor

de vulling van het vierkant.

Intusschen, zoo wij zoo goed als niels van zijn werk te zien kregen,

zoo wisten wij dat zijn geest zich met allerlei problemen, die daarop

betrekking hadden, bczig hield. Achtereenvolgens verscheneu drie

boeken van hem: „Mijn bonding legenover het Impressionisme",

„Karakter der Eenheid van het schilderij" en „de Aesthetische idee".

Over het eerste spraken wij reeds iiaar aanleiding van zijn werk, het

tweede geeft waardevolle opnu-rkingen ; het laalste is van wijder

strckking. De schrijver tracht hier aan de zoogenaamde vrije kunsten

als teekenen en schilderen een malhematischen grondslag te geven en

belrekt daarin zoowel het formaat als het rythme. Hij legt den nadruk
op de Onvermijdelijke belrckking tusschen de gcomehische basis van

een comjjositie en de malhcmatische l)ijzon{ierheden van den vorm
van hel vhtk, waaiop de conipositie wordi geleekeiid en geschilderd.
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Een Amerikaansche Hollander. K. H. de Haas, niaakle kennis met
dit laatsle hoek. Een diagram daarin van een twaallhoek (alle lijncn

doorgetrokken) en het daarin besloten eslhelisch formaat, bracht liem

op het denkbecid met deze vlakverdeeling de proef te nemen op de

groote Kruisafname van Rubens in de kathedraal te Antwerpen. Het

langwerpig vierkant van het diagram liel hij vergroolcn en op vloei-

papier reproduceeren, terwijl op de l)ladzijde daarnaasl het schiidersluk

was weergegeven; hij pubUceerde deze met een opstel in „Tlie World",

een in New York verschijnend maandschrift. Legt men dc reproductie

van het diagram op die van de kruisafname, dan vallen de h'jnen van

horizon, de groote lijn van de afneming van liet Hchaam, die van de

voornaamsle figuur terzijde, samen met de malhematische lijnen van

het in den twaalfhoek besloten formaat; terwijl het punt, waar de lijnen

samenkomen — het accent, zooals de schrijver van het boek dit noemt —
precies overeenkomt met het hoofdpunt in het schilderstuk van Rubens:

het op den schouder gevallen hoofd van den Christus.

De schrijver van dit opstel in The World zegt, dat dit formaat

gebruikt is door Rembrandt, Memlinc, door Lionardo. En, terwijl

Van Konijnenburg door studie en ervaring tot de kennis dezer esthe-

tische {"ormaten gekomen was, kwam het tot hem, dat deze reeds door

de Primitieven gekend waren, zooals 1—2, 1—1|, 3—4; dit laatste een

heilig formaat, alleen voor gewijde onderwerpen te gebruiken. Ook
vond hij, dat er nog allijd teekenpapier, papier voor boeken ook, ge-

maakt werd, waarin deze traditie werd gevolgd.

Het is ook vooral aan het rylhme, dat deze schilder een groote

beteekenis toekent, evenzoo op mathematischen grondslag. Het rythme,

de maat in de herhaalde beweging, de polsslag van het leven, en niet

minder die van de muziek: het rylhme, dat Chopin hoorde in den

hoefslag van een paard en als molief voor een zijner polonaises

gebruikte ...

lemand zal allicht de opmerking maken: wat al banden om de

vrije kunst van schilderen! Doch naar hoeveel ongeschrevcn wetten

luistert bewust of onbewust ieder artiest, hoevele schept hij er zich zelf!

„De ware vrijheid luistert naar de wetten", schreef Perk en is het:

„hoe meer banden, hoe meer vrijheid" niet de overtuiging van den

bouwmeester Berlage? Goethe zal het misschien minder ambachtelijk

bedoeld hebben in zijn: „Und das Gesetz nur kan uns Freiheit gebcn".

Het zou ons niet verwonderen, indien Van Konijnenburg met deze

studies de richting aan zou willen wijzen om aan de vcelal in het
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aiuucliisiiic vcM'loopcn

sc-hilclerkunsl cen slcvigcr

oiulcrsiioiui le'gcvcn. Met

is troiiwens ccn vcr-

schiinscl. (.'cii iioodziikc-

lijk vcrschijnscl van

(Iczcn lijd. Zochtcn ooU

niet (if c'uhislcn door cun

allcicurifiisle wij/.e viin

in- cMi uitschuivt'ii van

vlakkcn naar iets van

ccMi houvasl?

Dat Van Konijncnburg

het zicli met zijn schil-
'."

. deren niet gemakkelijk

maakt, kon wel niet anders. ^^'ant ook al begint hij met de zelf-

gevonden vaste basis, het is daarom niet gezegd, dat hij bij het door-

voeren daarvan allijd met het resultaat tevreden zal wczen. Hoe ook,

het plaatsen van een groot figuur in het vierkant, het in de ruimte

zetten daarvan, biedt altijd weer andere gezichtspunten. In den Haag-

schen kunstkring toonde hij onlangs een reeks groote krijtteekeningen,

welke alien tot moticf cen herder hadden. Niet een krom gewerkt

boertje. zooals Mauve dat gaf. waarschijnlijk om in zijn intieme op-

vatting den omtiek van den voorgrond vlak te houden en rustig; niet

als de lange herderfiguren van Millet, die de vlakte overzien — doch

zoekend naar dat meer monumentale of naar iets van de Oud-Testa-

mentische grandeur in houding en gebaar. In de cene teekening treft

een profiel, in de andere het immaterieele blauw van cen mantel, in

een derde de rust in de pose en in alien is het een reikcn naar schoon-

heid, in alien is cen geestelijk element, dat de schilder daarmede in

evenwicht zoekt te brengen.

Een ander voorbeeld van cen gegeven, waarin Van Konijnenburg

telkcns opnicuw uildrukking zocht te gcven, is dat van cen ruitcr. De

eenlieid tusschcn man en paard. de bcwcging van het laatsle. waaraan

de ruiter noodzakelijk nice moct doen, de ruimte. waarin zij zich

bewcgen, dit alles met het picturale in evenwicht te brengen, is een

boeiend problcem. Iki prcciese volgen dcr naluur zou hicr wcinig
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helpen en toch alleen door

hct bestudceren van dc

werkelijkheid en dan door

een forschen greep samen

te vatlen, kon hij tot zijn

opvatting geraken. Zoo

bleck een ler zijde wappc-

rende mantel een verras-

sende kracht.

Op zijn tentoonstelling

hij Kleykamp was een

aquarel van een rniter,

waarvan de grootsche op-

vatting enkelen aan Lio-

nardo da Vinci deed den-

ken. Maar ook wij lioorden

de opmerking, dat Van
Konijnenbnrg de modellen

voor zijn paarden wel ner-

gens gevonden zal hebben.

En bet is waar. Dil type

is meer abstract dan na-

tuuriijk, bet is een type, dat Hcht aanleicbiig kon geven tot conventie,

ware bet niet, dat de beweging er zoo krachtig in uitgedrukt is.

In dat scbijnbaar paradoxale boof'dstuk, „Tbe decay of lying", noenit

Oscar Wilde als een der oorzaken van bet verval der kunst bet feit,

dat de moderne kunslenaar niet meer weet te overdrijven en, in plaats

van in bet belang van zijn werk te ,,liegen", zicb vasfklemt aan wat

bij mecnt de stipte waarbeid te wezen. Na enkele voorbeelden wijst

bij op de Oosterscbe, op de Byzantijnscbe kunst, waar de verscbijn-

selen van bet leven in kunslrijke conventies zijn omgezet.

De Sint Joris, die den draak doodt, is nog een vierde ruiter-motief.

Het was een der meest complete scbilderstukken zijner tentoonstelling.

De opvatting van bet gebeele geval is legendair. Uit den vloedgolf

komt met allcrlei scbelpen ook een draak te voorscbijn. Vanaf de

beuvelen komt St. Joris Ic paard oni bet monster te bestrijden. Zeer

gedetailleerd en fegelijk groot geiiouden door de kracbtige ruiterfiguur,

door de breede vormgeving, door bet I'orscbe mouvement, door bet

evenwicbt en de voordracbt, is bet onderwerp volkomcn bcbeerscbt.

Voor een Hollandscb scbilderij is bet al bcel subjectief, zoo, dat de

W. VAN KON'I.INENBURG: Ruiter; pcnteckening.
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schilder, evenals dc Japanncrs in liun vcrwoiKlerlijke vchishis^cn.

soniniii(e dclnils, als ecn hijzondcrhcid vnii de uiiironii, licl liool'dsk-l

van cen paard bijna a trompc-rocil wcergeveii, — liicM- ccn wnlcr-

droppcl, ccn sclu'lp zoo natuurgctrouw niosclijk uilljceldde.

Er waren er die zich afvroegen wal cen schilder nil oiizen tijd

met dil onderwcrp te maken had. maar is het dooden van den draak

niet allijd een symbool geweest van de overwinning van hctgeloofop

het bijgeloof, van de bevrijding der ziel, van de verlossing van de

zwakke door den sterke? Voor Van Konijnenburg was het nieer in

het bijzonder de overwinning van het goede op het kwade, en mis-

schien zocht hij bewust of onbewust in deze legende een vhichlheuvel.

waar hij ontkomen kon aan de niaterialislische levensbeschouwing.

Trouwens er zijn in de negentiende eeuw verscheidene schilders

geweest. die zich aan dergelijke onderwcrpen verwant gevoclden.

Schildergroepen, zooals die der Nazareners. zooals die der Roman-

tiek, — kunstenaars, de laatsten, telenrgesteld in de belofte van vrijheid

hun gedaan, voor wie het verleden een vhichlheuvel was om te ont-

komen aan het heden. En ook verderop in de eeuw waren er, die zich

met Hefde verdiepten in de symbolen en beelden, waarin dc oude

wereld vorm gegeven had aan de ons omringende raadselcn. — en

deze — iedcre tijd loch heeft zijn eigcn wijze van uildrukkcn — op

hun wijze weergaven.

Overigens de symbolen der oude godsdienslen. zij zijn niel dood.

zij leven in ons voort en bij tijden konlt het in het leven van alien

dag lot ons, hoe weinig zij aan waarheid verloren hebben wanneer

men van deze oude legenden, sagen, gelooven. de door den tijd bepaal-

den vorm wegdcnkt, en hoe zij de som mocten geweest zijn van een

reeks ondervindingen. Nog altijd zijn er geslachtcn. op wie hcl noodlot

zwaarder schijnt te drukken zooals eens op dat der Alriden; ook in

onzen tijd is er nog een Sphinx die vragen stelt. welker oplossing nicer

hoofdbrckens kosl dan het kindercouraiitraadsel, dat de ranipzalige

Qidipus eens al te grif raadde. Va\ wordt het otlcr van Abraham

in deze dagen niet door duizenden ouders gebracht. zoiuicr dat de

engel zijn beschermende hand boven het hoofd van hun kind uitshekt?

Nog wal later was het Gustave Moreau, die op voornamc wijze

deze traditie naar Parijs ovcrbracht, zonder dc nobele gesle van Rosselti

evenwcl. Hoe vooiMuiam zijn slrcvcn ook was. hel is nicl le ontkennen

dat in zijn werk hcl leven te veel schuil ging. ecn gevaar. waaraan de

anderc grocpcn zclden geheel onlkwamcn.

Ol'schoon zockcnd naar pcrl'cctic van niclicr. naar geslotencr tech-
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\V. VAN KONUXEXBURG: Xaakt; krijttccUcning.

nieU, naar cen zuivere schilderiiig, zoo was Rossetli en de zoogenocmde

pre-Rafaelitische beweging hiervan een verdieptere voortzelting, waar-

aan het mystieke een bijzondere waarde gaf, misschien wel eens ten

koste van het esthetische element, maar dan verwonderlijk diep peilend

hij, Dante Gabriel, van wien zelfs de eenvoudigste teekening zinrijkis.

Ondanks de middeneeuwsche vorm, ondanks deze onderwerpcn,

is Van Konijnenburg in zijn schilderwerk, in zijn opvatting, in zijn

zoeken naar bonding, naar gebaar, naar plastiek, naar schoonbeid —
uilerUjk altbans het nieest aan de Itabaansche vroege Renaissance

verwant. Men zou zijn werk een renaissance kunnen noenicn van
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oude kunsl: van dc vormgeving dcr Egy])lisclie, van dc Ilcllccnsche

schoonheid, van lict geestelijke in dc Priniitieven, van dc wccldc in

het leven, waarvan de Venetianen zoo onoverlrofren gctuigdcn.

Hicrmede wil in genen deele gczcgd zijn. dal liij cen jjanaal na-

volger zou wezen, maar wel dat hij gcinspircerd is door enkelc wijzcn

van het verleden en die op zijn wijze reconstiluecrt.

Hebben genieen als Shakespeare, als Goethe met dc Hamlet en

met de Faust niet hetzelfde gedaan? Waar het op aankomt, het is

op de overtuiging dat de artiest iets persoonlijks, iets nieuws weet te

maken van het oude onderwerp; hot in vocling weet te l)rengen met

zijn tijd.

Op de tcntoonslelUng trokken twee vrouwenbustes de aandacht,

de eene is in een roodbruine tint geschilderd, zcker om den iKuhuk

op de schoonheid van vorm te leggen, welke hier in het beloop der

schouders, in de wijze waarop het hoofd daarop staat, zoowel van Hjn

en van voordracht zuiver Grieksch, of Hever Helleensch is. Terwijl

de andere blank en breed, ook al is de kleur meer abstract, in een

fijn grijs is gehouden, niet als een portret, maar als de herinnering

aan een mooie vrouw te beschouwen is. Zoo moet Tiliaan de vrouwen

van zijn tijd gezien hebben, zoo breed, zoo blond, ook al is detrans-

pai-ante, van zon doorzeefde en door de lagunen gctcmperde atmosfeer,

waarin deze zijn vrouwen schilderde, die ongrijpbare atmosfeer — de

grootste schoonheid van Venetie — hier vervangen door een noordelijk

grijs; terwijl de Baudelairiaansche zwarte kat aan het geheel iets van

de wrange schoonheid van den lateren tijd geeft.

Men ziet het, onze schilder had belangstelling in de kunst van

vroegeren tijd en bestudeerde deze in de musea niet naar de letter,

maar naar den geest.

„The proper school to learn art is not life but art". Aan deze op-

vatting van Wilde voegt hij toe, dat dit maar voor een decl waar is,

omdat het idicele hier buiten staat en in het gcmocd der menschen

worlelt. Dit zal wel zoo wezen: indien de zin voor het idieele ons niet

aangeboren was, hoe konden wij het herkennen in de onbewuste oogen

van een kind?

In ieder geval, in het groote schildcrij Overgaue is Van Konijnen-

burg zoowel wat onderwerp als wat behandeling betreft geheel modern;

het modele van cnkcle naaklpartijen is zeer uitvoerig en wat kleur

belreft geheel die dcr Haagsche School. Mcer dan ergons toont hij zich

hier Ion vollo scliiidor mot lust in zijn niotior. mol plozior in hot bc-

sludcoren dor naluur. „Iloo volkomonor do nuilorio in oigon karaklor
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bewerkt is, hoe nicer hct kunslwerk iiit de stof zal scliijncn en ini-

materieel aandoen". — „Het opwekken van liefde voor de stof is een

deel der studie", schreef hij met overtuiging.

Het bovengcdeelte, hot gelaat der vrouw moest meer abslracl ge-

houden ter wille van de uitdrnkking. De vulling van de twee figuren,

motieven van dieren en planten, draagt een allegorisch karakter en

geeft aan het monumentate der twee figuren iets van een rehef. Op de

tentoonstclling zag men dit grootsche werk niet op zijn gehikkigst.

Later had ik het voorrecht dit werk in het huis van den eigenaar, den

collectioneur F. H. Kok, te zien, en daar, alleen op een groote rustige

wand, kwam het picturale veel meer naar voren, doch ook het ideeele,

de extase van dit moment trof hier als voornamcr nog, als nog

expressievoller.

Op de tentoonstelhng begrepen wij in eens waarom de beeldhouwer

Rodin bij soortgelijke verbeeldingen, waar de spanning in de uitdrnk-

king van het gekiat, in de liouding van het lioofd op de scliouders is

gelcgen, de cubusvorm koos. waarl^ij de tors, waardoor het hoofd, zwaar

van expressie, meerderen steun verkreeg, tcrwijl liet belangrijkste deel

direct in het oogpunt kwam. Het schildcrsluk zou intussclien hier-

door — iedere kunst hccfl haar eigen eischen — te vecl bij verliezen

en is bovendien te compleet, te doordacht. om het zich in een anderen

vorni te kunnen voorstellen.

Van Konijnenburg heeft verschillende potloodteekeningen gcmaakt,

voor dit materiaal wel ongemeen groot van fbrmaat. De onderwerpen

zijn veelal archaiscli en wat er opmerkelijk in is, het is dit, dat de

behandebng zoo egaal volgehouden is. Toch is het potlood meer eigen-

lijk voor kleine teekeningen, voor Ivleine schetsen zooals hij er zoovele

en zoo mooie-geteekend heeft; althans in de groote krijtteekeningen

in den Haagsclien Kunstkring, de herdermotieven, is hij leniger en

zeker niet minder fijn. Onder de groote potloodteekeningen trof ons

zijn Kruisiging: Vita summa in mortem transcendit.

De schilder heeft zijn gedachten bezig gchouden met den dood;

hij heeft vooral gcdacht aan het ofTer van het leven, aan het zoenofter

daarvan, zoo dat de beteekenis van deze Kruisiging voor hem een

symbool is van dezen tijd, waarin duizenden en duizenden hun leven

ofleren voor een Noodlot, dat zij in vreeze eeren.

„Zoo wordt,"' schreef Van Konijnenburg naar aanleiding van dezen

oorlog, „in het bestaan niet alleen hct leven, maar zelfs de dood geeerd."

Zonder van den traditioneelen vorm af te wijkcn, heeft hij zijn

persoonlijke opvatting vooral gcaccentucerd in het neigen van het
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W. VAX KOXIJXENBURG: „Vita siimma iu iiioitem

Jtransccudit."

hoofd aan liet kruis, droef als. een geknakte bloemstengel en in de

opgeheven handen der vrouweri aan den voet daarvan. Er is gevoel in

deze groote teekening, kennis en gevoel, ontroering vooral en hierdoor

werd deze groole potloodteekening de belangrijkstc van de geheele reeks.

In zijn waterveii'teekening „Het is volbrachl" heeft de artiest diepcr

gepeild nog. Door exprcssie en voordracht gafdit werk ons een emotie,

zooals wij die in de Christus-evocaties van onzen tijd zelden gevoeld

liebben. Hier is het de ontroering van den artiest, die zich aan ons

meedeelt. Olschoon slechts weinigen onzer bij het einde hun leven als

„volbrachr' zullen knnnen beschouwen — teveelalswij aan kudden ge-

lijk door het leven gedreven worden — toch is de stervende Christns hier

in nieer algenieene bcteekenis gedacht, toch is dit lot synil)ool geworden

Kruiswoord wijder verinenschelijkl. En in dit moment van spanning,

waar het leven in een ander stadium overgaal. is lict ook het algemeen

nienschelijke, is liel het lijdcn van de menschlieid wat ons ontroerl.
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In dit sevoelige maleriaal dcr watervert". waar de hand williqer nog

is om de emotie, om de stemming van den aiiiesl over te nemen, te

volgen. toont Van Konijnenhurg hoe hij ailc wetenschappclijke of

esthelisclie overwegingen koii tcrzijde slellen voor zijn gevoel. Dit is

een ovcrwinning.

Het samengaan van ..Slol" en geesl", zooals liij liet noemt, van

_Hand en Zicl", zooals Rosselli dat uildrnkte, danken wij aan deze

verbintenis. op veleiiei wijzen, in allerhande malen. in de verscliillende

kun.slen. niet almee hel hoogste?

juni WIS. G. H. MARIUS.
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FOTOGRAFIE IN KUNST
,,nans Ic ])ortrait iiicme Ic ])lus fidelc,

il faiil line part dc creation.'

Theophile Gauthier.

VAR is voor niij iels in de kuiist waaivoor ik meen

de aaiidacht te mogen vragen. Het is hct in mijn

oogen fotografisch aandoen van sommige schil-

derijen. Xatuuiiijk heb ik niet het oog op slukken

waar dit er zoo dik op zit dat elke schilder het

dadeHjk ziet. Daar zijn stukken die er uilzien als

gekleurde foto's, zij "t dan met olieverf gekleiird

(een zcker soort stillevens, een zeker soort stadsgezichten of ook wel

interieurs waarop men zien kan een weesmeisje met een emmertje in

de hand bijvoorbeeld); daar zijn gevallen waarin duidelijk merkbaar

is dat gebruik gemaakt is van een foto (sommige honden en nienschen

portretten bijvoorbeeld). Dat alles is "t niet wat ik bedoel. Ik heb 't

oog op iets dat in den regel, zelfs door vele schilders, niet zoo dadelijk

wordt gezien. Traditie en conventie zijn veelal daaraan schuld. Men
is er aan gewend. Men heeft 't altijd zoo gezien. Men heeft het altijd

zoo gedaan. Ik heb 't oog op scliilderijen die in hun bouw fotografisch

aandoen, die in den schilder een fotografischen kijk verraden, waar-

van de voorstelling herinnert aan de een of andere foto of prentbrief-

kaart. Als ik sta voor de „descente des Vaches" van Rousseau, heb

ik die gewaai:\vording niet; evenmin geeft niij die de brug van Thijs

Maris, terwijl toch hiervan 't verhaal gaat, dat dit Amsterdamsche

stadsgezicht door hem te Parijs zou zijn gemaakt naar een hem toe-

gezonden Iblo. Een landschap van Daubigny geeft die gewaarwording

evenmin. Ik noem hier voornamelijk landschappen omdat. komt hetgeen

ik bedoel ook wel voor bij sommige figuur en andere stukken, bij land-

schappen dit m. i. het meest valt op te merken. Ik meen de oorzaak te

moelen zoeken in de werkwijze van sommige schilders, van landschap-

schilders in "I bijzonder; in het maken van een studie builen en het

bij de studie lalen. 1-ji. weike nu ook mijn groolc bewondering voor

lot
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ecu stiidic zijii k;in in soiiimige geviillea (reliide c'esl ranie du peinlre

qui se repaiid sur la toilc, zeide immers nicmand minder dan de

Goncourt), de ..studie" is tocli sliidie, d. i. wcrkmaleriaal (de was door

de bij bijeen .gesaard lot "I bouwen van zijn cellen) en wal in werk-

niateriaal vergeellijk, ja schoon kan zijn, kan hindeilijk worden in I

work. Ik zou mij kunnen denken dat ecn poiirelsehels van Holbein,

hoezeer ik die als seliets bewonderen zou, mij in 't portrel tocb niel

voldeed. En ik gelool' dal Holbein zelf mij bij zou springen in die

gevallen. waarin ik waarneem hoe liij zijn sluilie omwerkte tot een

portret. Met "t oog op "t geen mij trof zij het mij veroorloofd hier een

vraag le doen. Maakt men zich wel altijd een juiste voorstelling van

wat een schilderij moet zijn? Vraagt men zich dit wel altijd af bij

't maken van een schilderij? Mag een schilderij zijn en blijvcn een

(in's Blaue hiuciu — letterlijk zelfs: in's Blaue hin-ein) geschilderd

stuk, waar omheen dan later lukraak een lijst wordt gezet? Ik meen
het te mogen J)etwijFelen, waar ik in 't schilderij meen te moeten

zoeken een vulling. De vulling van een ruimte. Een ruimte die ont-

staat en bepaald wordt (afgesloten) door een lijsl of door de afmeting

van "t dock.

Ik slel me de zaak zoo voor: Alles wat de schilder buiten ziet,

ziet hij in de on-bepaalde ruimte. Die on-bepaalde ruimte zal hij te

bepalen hebben; die on-begrensde ruimte moet hij le begrenzen weten,

te herleiden, terug te brengen tot zijn dock of zijn paneel. d. i. tot zijn

begrensde ruimte. Treft hem in die oubegrensde ruimte het een of 't

ander, dan zal hij dat een of ander te synthetizeeren hebben, d. i. daar-

mee zijn ruimte in te vuUen. Treft hem de onbegrensde ruimte zelve,

dan zal hij die on-begrensde ruimte (zijn object in dit geval) te her-

leiden hebben tot een begrensde: zijn dock. Hij zal zich moeten

concentreeren op 't geen hij geven wil, hetzij dat is iets in de ruimte,

hetzij de ruimte zelf. () De lijst, het doek, omsluit een geheel waarin,

als onderdeel, er mede samenhangend dus, zich het een of H ander

bevindt. Doet men anders, plakt men in 't gat van de lijst (de lijst is

steeds een gat) (^) maar lukraak hier of daar 't een of "t ander, dan ont-

slaat precies wat de foto geeft, de camera; er ontstaat het fotogratisch

beeld dat geen samenhang verloont, met 't geheel niet samenhangt.

Er ontstaat de, niet subjeclieve, weerspiegeling. Er is geen eliminatie,

geen synthese, geen releveering. Het onwezenlijke wordt niet verwor-

pen cm alleen het wezenlijke, datgene waarom het te doen is, te

(') De zaaier van Millet, door rhijs Maris no;^ nicer geconccnlrecrd.

(') En hoe opvallender dc lijst, lioi' in t ony vallcnder t gat!
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behoiulen. Er is lieen stijl. Men geel'l, als de lolo, sicthls koi)ic v;in

't geval in de ruimle, die door de foto steeds verwaarloosd word I cii

die samenhangend is met alles wat zicli er in Ix'viiidt. Men kii.jgt

wat een scliiider krijg't, die voortsukkeleiid langs een sloolraiid. aan

't kopieeren gaat van wat hij daar toevallig viiidt: J^in I^ildclicn niit

einem Kuh an einem Biichlein" (een prenlje, een verhaaltje van wat

die schilder — of de foto — zag) zooals typeerend Berlage het noemt

in zijn vier voordrachten te Zurich over de ontwikkeling der bouwkunst.

Want juisi in "t climineeren en concentreeren en synthetizeeren('), in

het voelen wat men weg moet lalen en wat hehouden niet alleen,

maar relcveeren in "t samenhangcnde geheel, zit het persoonlijke, niet-

fotogratisch-machinaal-nivelleercnde, het ideeel geestelijk element dat

m. i. het kenmerk is van Kunst in onderscheiding van 't plaalje. Die

't niet aldus begrijpen, mij dunkl het zijn schilders wel. kunstenarcn

niet, want:

Het fotografisch aandoen van schiklerijen is een te kort aan kiins!

!

Het is de afschuwelijke keerzijde van de, hoe terecht ook overigens

zelfs door Gothe geeischte „vrijheid in de kunsf. Eene keerzijde die

het landschapschilderen in sommige gevallen en ook stadsgezichten,

meer eigen is dan andere kunst, hoewel 't ook daarbij voorkomt, zelfs

in 't porlret. Dat het gemakkelijker is het nuchtere geval maar na

te loopen, de koe aan den plas, en dat nuchter weer te geven, dan

zelf lets te geoen, is begrijpelijk. Het is gemakkelijker te reproduceeren

dan te produceeren. — Daar gaat het verliaal van een Japanner die

een haan moest schilderen. Na maanden, maanden studien naar hanen

bij de vleet, gaf hij, plots, opeens, Zijn haan: den haan dien hij ge-

schapen liad, geboren uit zijn brein, nit al zijn hanen-impressies. —
Maar neen : de n)ij:e van 't beoefenen van de vrije schilderkunst (de koe

aan den plas, hel model, het geval maar na te loopen) vond om goede

redenen zoo—vele navolgers . . . dat het aantal „Kunstenaren" niet meer

te tellen werd. Wie een kwast hanteeren kon werd „Kunstenaar".

Men leert dat in een maand of zes. Zij vicl binnen 't bereik van ieder

een. Is niel elke Nederlander zoo'n beetje schilder? Maar nam de

kwanlileit dan toe, de kwaliteit nam af.

Want, moge al een kunstenaar als 15rangwyn op "t voorbeeld der

Mussic'f schilderingen, zich aangegrepen voelen met mozaick te werken,

geen beunliaas zal l in zijn hersens krijgen om door Velasquez" porlret

van pans liinoceiitius X zich te laten verleiden dat ook eens te pro-

(') Svntlu'sc is s;inu'nv()Cf^in{^. Do luinstciKuir is ci-ii sanicnvoi-^er. I'cn samcnstcllcr.
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Ix'tMc'ii. M;uir zoon .,Bilclclicn" I ocli, allichl valt tlal wcl nice en slijt

UKMi liel voor kunst — — — — — — — — — — — — —
Men ztil M niij ten gocde hoiulen, lioop ik, dat ik luclit gal" aan

wat niij Irof. \\'at kunstenaar is zal niij bcgrijpen. Niet alleen iiioiui-

mentaal-decoralievcn, aiulercn ook. W'aiil zicl, Ilokusai, JapanncM-s

begrepen dit, ook Renaissance kunslenaren en de primilieven. En

wijst niet de Indische hier op? Maar ook "t werk \an modernen

!

Thijs Maris, Rosselli, Toorop, Konijnenburg, Jan Sluiters en — nog

velen. Meerderen dan men niecnt. Daar is een lieele richting in dien

geest: onder architeclcn, maar onder schilders ook. Alleen ,.pul)liek"

zoekt steeds bet plaatje en wordt er door geroerd.

Een ieder die wel eens, locb, een goede studie maakl, maar zal te

tobben op een scbilderij, bad met deze moeilijkheid te maken, de

oplossings-moeielijkheid, de compositie-vulling van zijn doek.

Werkmanscbap alleen — scbilderen kunnen — : kleur bebben, is

niet genoeg om kunst te gevcn. Compositie-vermogen — wetenscbap,

altbans gevoel voor cvcnwicbt en barmonie, lantasiell — bet is een

alles-bebeerscbende factor. Men kan zijn: goed praticien, en tocb geen

Rodin. Een brok natuur kopieeren, boe mooi ook — een deunlje

spelen, geestig een verbaallje doen, "t is gemakkelijkcr dan scbcppen.

Want boe men 't ook wil nemen, scbeppen is de boogsle roeping in

de Kunst. Of zouden Homerus. Sbakespeare, Gotbe, Beetboven. Mozart,

Micbel Angelo, Rodin, Velasquez mij dit legenspreken? Zij ordent en

zij scbept, de Kunst, binnen een bepaaide ruimte, evenals Natuur dat

in *t (waarnecmbaar) onbepaalde doet: een wereld ! Dimensies zijn er

niet. Het is er of 't is er niet. Een wereld met zijn cosmiscb-rbytb-

miscbe beweging, zijn barmoniscb-sympboniscb evenwicbt, zijn samen-

bang, waarin alles tot zijn recbt moet komen, zijn bepaaide aange-

wezen plaats, zijn klank, zijn eigen noot moet bebben.

Ik kan 't mij altbans niet anders denken en geloof dat bet geldl

voor alle kunst: de bouwende en de beeldende, litteratuur, muziek.

Dat deze de band is die ben alien bindt; betzelfde streven naar bet

barmoniscb-rbytbmisch inillen van dc ruimte: uit bet vele een: een

afgerond gebeel, zonder dissonanten, maar zonder leeglen ook. (')

1U)UVILLE.

(') Pantlu'on dcr Mcnschheid, I'enseur, .Vpostclen, (".omi-die liuiiiainc, Hci'tliovens

SymphonicOn.
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TENTOONSTELLINGEN
AMSTERDAM

>MS^^^K IA(;A.S » STEDELIJK

^^lrf\j ML'SEUM 3^ De groote

r^jIks&K t<-'>it()(>n.stcllingcn van Sint

|ratMHQS/y Lucas zijn steeds belangrijk,

^^eJi^iSO^ nicttegenstaandc een mecr-

derheid van middelmatig

en niindcrwaardig werk. Er is altijd veel

belangstelling. Er schijnt steeds een geest te

heerschcn van vrijhcid en blijheid, van leven

en latcn leven.

Mij hier bcpalendc bij bet nieuwe noem ik

allercerst een ovcroude voorstelling: Adam
en Eva in lict Paradijs door Kruijder. Een

ouderwetsche wcergave van de figurcn met

de slang in een nieuwerwetsch romantisch

landschap. Onlangs hield by elders eene af-

zonderlijke tentoonstelling. Hij is een knap

schilder, met zijn diep en zwaar en toch fonke-

lend palct aan De Zwart herinnerend. Maar de

Paradijs-voorstelling was liem nog te macbtig,

en zoo ontstond door den chaos van oud en

niciiw, de weinigc doorvoeldheid en door-

dachtbcid, bet grilligc en overladene, een

barokke pbantasie, waarin realiteit noch

idcaliteit vcrniag te bevredigen.

Hct oude in nieuw gewaad vormt ook Lizzy

Ansingli's Oudc W'ijvcn-molcn. Reeds als band-

werk besciiouwd is haar schilderen bewon-

derenswaard. Bovcndien is zij een bijzonder

fijngevoelig colorist. Een en ander dient

baar plianlasie. Als er dan tocb nog wat te

wcnscben ovcrblljft, wat is dit dan'.' Hct te

veel bedacble en gekunstelde van baar opzet,

de Ic oppervlakkige bekoorlijklu-id, bcl tc

weinig bczonkcnc en bewustc. - Dat linddcii

de ouden zooveel meer! Ik denk nog nieteens

aan Maltbijs Maris, om van de 17e eeuw maar
te zwijgen. Ditzelfde trcft Monnickendam,

Brenian, Koster, Gidding, Smorenbcrg, Snicer-

dijk,cn de dames Altena,Osieck en Dekker.Wat

de talrijke stillevens betreft, scbijnt bet bijv.

ten aanzien van bloemen, of opiiervlakkigc

bekoorlijkhcid bet eerste en laatstc docl is;

alsof daaracbter nog geen diepere menscbe-

lijkbeid te ontbuUen ware. Er wenkt acbter

dat stillc leven der dingen geen persoonlijk-

heid, die bet zieleleven openbaart. Ook bet

landscbap lijdt na bet hoogtij van bet impres-

sionismc, waarin bet middel in reinsten een-

voud slecbts dicnde om gevoel en verbeeldlng

onbevangen te openbaren, aan manierismc,

waarin bet middel zich aanmatigend opdringt.

Wat een geluk nog als door bet gekunstelde

been de kunst in schoonheid verscbijnt!

Slecbts enkelen van genialen aanleg weten

de aandriften van bun ziel (Van Gogh en

Toorop blijven nog de voorbeelden) over alle

middelen tc docn heerschcn. Maar een Sint

Lucas begelcidt slechts weinigen als Paulus.

MAATSCIIAPPIJ VOOR BEELDENDE KUN-
STEN H F. BOBELDIJK, S. GARF, J. A.

KHUSEMAN en M. CUYPERS ^•. Garf stelt

veel ten toon, doch zoo complect kwani zijn

werk nog niet aan 't licht: interieurs, figurcn,

naaktstudies, stillevens, waaronder in 't bij-

zonder bloemen. Hij is een bckwaam schilder

en bet handwerk is hem blijkbaar, als zoo-

danig, lief. Dat zelfs dcze schilder, die bet

metier o)) viij sclioolsche wijzc l)cocfende en

in de ricliliiiu van Ncubuys wcrkclijk reeds

ids l)('ii'iMc. locli aaii modcrne eischen loc-
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f^ecft, is vcclbelcckcncnd. I Id is de vranj<

of dit een i,'el)rek aan zelfvcrlroiiwen is, hel

geen voor dczen schilder verwonderlijli zoii

zijn. dan wel ecu lioogcre ontplooiTng van

zijn talent. Dit laatste nu is nog niet goed te

zicn. De eigenaardige naalitsludien van vrou-

wen met rooden en zwartcn haardos zijn

sleclits een beloftc. In de blocnistulvken en

andere nicmve stillcvens zit meer aandiitt

dan in zijn vroeger werk, dat echler in zijn

kalme aandacht iets bijzonders van stemming

en bekoorlijkheid had. Met name de binnen-

karaers. Een der innigste werken is de vlottc

aquarel „Moeder en Kind".

Hoewel Bobeldijk veel portretten teckent

en hij vooral bekend is gcworden door zijn

reeks zwartkrijt-portrettcn van zijn confraters

in de onde Grocne, ligt zijn talent meer in 't

schilderen. Het was een vergissing hem dit

werk op te dragen. Zelfs in zijn kleiirig schil-

derwerk is zijn lijn zwak. Hoe is 't mogelijk

om al 't levendige lijnenspel in de dokken en

tafereelen aan den IJkant b.v. zoo te negeeren !

Wat inlusschen bekoort is zijn impressio

nistische kleurspel. Hier is lets van een stille

verrukking, een gelukkig zijn met het spel

van kleur en licht alleen. In de bloemstukken

toont hij zich een fijn en gevoclig colorist.

Een ernstig worker is de zeeschilder Kru-

seman, die evenvvel de realiteit nog niet vveet

te verheffen tot gevoelvolle voorstelling. Hij

moet stellig een groote bewondering hebben

voor de zee, haar wijdheid, haar machtige gol-

ven en deiningen; doch die bewondering uit

zich nog niet in gevoel en verbeelding, is nog

te verstandelijk. Hij staat nog niet boven zijn

onderwerpen, als b.v. Mesdag. Toch zit in zijn

werkelijkheidszin een bctcre waarborg dan

in veel gevoelerigc zeetjes van nienschen, die

de zee niet kennen. Krnsenian kent de zee,

maar dit kennen is nog niet ten voile kunst

geworden.

Degelijk en rijk is C.uyiiers' nieubelkunst.

De sterke tegenstelling tussclicn dit moderne

en de 17e-eeuwsche ijalricisciu' zaien storen

de juiste waardeering.

ART! ET AMICITIAE « F. HOBELDIJK, G.

W. DIJSSELHOK, .1. H. .lUHHES, G. W. KNAP,
B. LAGUXA, L. D. DE VRIES LAM, .1. II. VAN
MASTENHHOEK, M. MONNICKENDAM, F.

G. W. OLDEWELT, .1. SLUYTERS, HOBBE
SMITH EN A. HESSELINK 5i»: Een groepen-

tentoonslelling! Zou Arti inzicn, dat dlent te

worden gebroken met de reeks der z.g. leden-

tentoonstellingen, waar honderd en een schil-

ders elkaar verdringen, honderden werken

een helerogene veelheid vormen, waar de

ophangcommissie in decoratief opzicht ver-

legen zit en die den gevocligen beschouwer

aesthelisch nooit kunnen bevredigen. Nog zijn

de groepen te klein en de exposanten te talrijk.

Of zullen zoo na eenige maanden alle leden

een beurt kunnen krijgen '!

De groep van Dijsselhof is het grootst (16)

en m. i. het bclangrijksl. De groote teekening

van donkere lijncn met wat kleur (pastel)

verlevendigd op hout, welks tint meewerkt,

Kabetjauwen in bun onderwatersch leven, is

bekend van een vorige expositie in Arti. Nu
is ze omringd door de geheimzinnige kleur-

vizioenen van kleinere olieverfwerken. Een

rijk stuk kustleven wordt u voor oogen ge-

steld, en wie t nog niet weten, kunnen nu

leeren inzien, dat dezc schilder in een enkel

ongczocht genre, dat toch zoo ontzaglijk veel

omvat, de groote Iradilie, neen de gcschiedcnis

der Hollandsche schilderkunst, voortzet. Hij is

misschien de fijngevoeligste onzer coloristen,

voor wien de kleur nochlans slechts rf/c/i/ om
gevoel en verbeelding te verzinnelijkcn voor

't oog, en die daarin het diamanten net uit-

spant, dat licht in donkerte doet spelen in het

mj'sterieuze aquarium: een microcosmos, die

den macrocosmos wecrspiegelt en zoo weer-

schijn is van geestclijke beteekenis.

De overgang naar het vak van Hobbe Smith

is het geleidelijkst Men kent zijn schijnbaar

gemakkclijk gedane, vlolle, levendige watcr-

gezichten en havens. TJalken en boilers in wind

en weer, in een briesje, soms in storm. Hij

heeft niet den groolcn reeelromantischcn kijk

van Mesdag, waarin het element hoofdzaak

is. Hij is gewoonmenschelijker en vat zijn

taak luchliger, helaas ook nog al ecns vluch-

tigor op. Hij iiecl't ook een romantischcn kijk.
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doch in idcalisccrcndcii zin. die mccr ccn

fraai dan een verhcven, nicer cen tcckcn-

aclilig dan cen monumenlaal bccld dcr

naluur geeft. En liij teckcnt bcter dan Mesdag

vcrmocht, die intusschen met dat mindere

in zuiver picturaal-romantiscli opziclit lict

meerdere bcrcikte.

Romanliscli is .lurrcs in den conventio-

neelen zin. Don Quichotle. Jehu en Joram.

SI. Martinus, Eiiilcr en llcdelaar. Bewondc-

renswaardig wcrk, dat in ccn zwier van lijnen

en vormen en golvende kleuren onze ver-

beclding een cind op weg brengt . . . Maar niet

overtiiigend en raeeslcepend genoeg. Is zijn

aandrift niet slerk genoeg; dringt hij zelf

niet door tot de diepten der zielen en wercl-

den, die hij uitbeeldt met nog te onvol-

doende vornikrachf? Een scheppend genie

zou hier een taak vinden. Maar latcn wij

geen strevend talent ontmoedigen, die ccn tc

zeldzaam genre zoo praclitig handliaaft in

onze daarvan misschien te vecl misdeelde

kunst.

Monnickcndam komtniet weinignicuwwerk.

Ik vermoed, dat liij zijn talent, dat voor ty-

pecring en karakteristiek nicer deugt dan

voor ernstige portretkunst, in een verkeerde

richting dwingt. Dit was ook het geval met

Uobeldijk, die meer schilder dan teekenaar

is, en zoo in zijn bloemen-stillevens fijner

kleurzin ten toon spreidt. Het nioderne lunii-

nisme van Knap heeft een oppervlakkige be-

koring, doch het sensitieve van toets en vorni-

geving van Isaac Israels is door hem nog

lang niet bereikt. Zoowel zijn Slraiulgezicht

als zijn Figiiurlje aan 'I Strand schijnen in-

tusschen een veriijning van zijn ietwat plonipe

verfbehandeling . .

.

Er zijn talenten, die tusschen het acade-

niische en nioderne ccn vrccmd figuiir maken.

Laguna's portretlen niissen het bezonkenc van

het oude zoowel als het vcrrassende van "t

nicuwe, en wat hem het besle gelukt is het

karakteristieke, als in dien studickop van een

Porlugeesclien jood. Ilet ouderwctschc trekt

ook als kil atclicr-licht over <ie gladdc verven

van I)e Vries Lam's tafcreeltjcs. Hij zou mis-

sciiien in decoratievcn zin cen vernicuwing

kunncn zocken. Hij mag zicli spicgelcn aan

()l(k'\velt. Voor diens oogen viol het buitcnlicht

zoncU'r kunstmalige gladiicid. Maar ook in

hem vindt lict stemniigc der iiaagsclic School

gccn nicuwe vertolking.

Mastenbrock vermag in zyn drie grootc en

vrij uilvoerige. nochtans breed beliandclde

havenstudics cen illusie te wekkcn, die vdc

zijncr sciiildcrijen misscn. Het zijn schildcrij-

ontwcrpen in Igroot, die mij loescliijnen meer

zijn zielsgcbaar af te beclden, inniger in con-

fact met de natuur, dan de te verrc door-

vocring van het ateliersluk, waar de Rotler-

damsche Maas te veel tot een cliche werd.

Sluytcrs toont hier in cen 5-tal wcrken geen

nieuwen kantvan zijnopmerkelijktalent; maar

als cr lets is, dat overluigend, neen overbluf-

fend, zijn kleur-zinnelijkheid. de bartstocht

van een gcweldenaar, aantoont. dan is het een

bloenislilleven (75, vgl. 78). Doch ook hier weer

de breuk tusschen het absolute en het deco-

ratieve. De heerschappij der kleur b.v. laat

zich niet dwingen in vlakken en lijnen, en

kleur zonder zielsdiepte en innighcid verveell

op den duur.

Dat zelfs een Diana in onzen tijd. na dui-

zendvoudige herhaling. nog door nieuw men-

schelijk gebaar bckoort, is geen geringe

verdienste van Hesselink en dwingt tevens

tot belangstelling voor zijn 4 andere beelden,

waarvan Jacob van C.ampcn bestemd is voor

het Stedclijk Museum.

%9t -^Pt^.^^.^. '^9t'$^.^.^Pi^*i'^

M. A. J. BAUER IN DE BIJEXKORF ^. In

de Oostersehe Kunstzaal van dit paleis der

nioderne Industrie, kon geen waardiger kunst

verschijncn dan Bauer's oeuvre, waarin de

Vcrbeelding van het Oosten, aanschouwd door

oogen van Wcstersche bczieling, de sclioon-

heid als het universeele zelfs onze nicest

critische zinnen betoovert. Men kan licht

vcrnioeden wie de enthousiastc, ongenocmde

vcrzamelaar is dezer etsen, de grootste en

uitvoerigstc tot de kleinsle en vluchtigste,

nocstcri arbeid van veel dagcn en liaastigc

krabbels van enkelc seconden, die een be-

langrijk deel van het levenswerk van een

onzei- grootste kunstcnaars onivat. Ilet is niet

noodig hier Bauer's etskunst. in klcin bestek,

te kenschctscn. Het feit nochtans cener zoo

omvaiigrijkc lentoonstelling, die vecl belang-

stelling trok, nioesl worden gcmemorcerd.

1). B.
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LEIDEN :-:

ILI'OXS H.\I:yEN"S ^•. Dc
liicr. met (k'li fjrootcn iiit-

tiu'lil, als op ecu vloed^olf

:ian.i!t'(lri-vcn lielgen hcbbcii

/ith vcrcenii^d tot: den

lielj^isehcn Kring. Deze

Kring is de groepnaara van

een aantal nijverc lieden, die aan kunstnij-

verheid docn en waarbij ook een paar kun-

stenaars zich bcvinden. Haeyens, die door

hot ongeluk gedrevcn naar Holland is geko-

nien, heeft hier het geluk ervaren zichzelf te

vinden. Hera, den Vlaming met zijn van nature

begaafden zin voor felle, sterke kleur, hebben

de Hollandsche atmosferiselie tinten aange-

trokkcn. HIj heeft er do vcrfijning in gevonden

waaraan zijn aard behocrte had. Langzamcr-

hand is zijn arbeid het product der kruising

geworden van zijn aard-en-ras en de Holland-

sche invloeden. En nil is er ontstaan een deli-

cate kunst waarin vecl gevoelskraclit schuilt,

waarin de grijshcid is verlevendigd door teere

kleur. Mel dit palet heeft Haeyens het oude
Leiden en andere oude steden bekekcn, en

een uitkomst verkregen die soms aan Rack-

ham en ook wel eens aan Bauer hcrinncring

brengt. Want de Leidsche buurtjes zijn gczicn

met 'I oog van den fantast. Ze vertegenwoor-

digen een HoUandsch stadsbeeld zoo feeder

en gevoelig, als alleen een overvol hart kan

in zich dragen. Deze Vlaming kreeg de schoon-

hcid van Holland lief. En in zijn kunst wist

zijn hart te gctuigen.

,\L15ERT1NE UE HAAS.

MONUMENTEN
DEN HAAG -:

|1:T STANI)15EELf) VAX
.lOHAN DEWnT»LX)OR
.lEI.TSEJIA. a* Op de

]ilek, waar demoordplaats

vond, te midden ongeveer

van de Plaats te's-Gravcn-

hage, is de herinnerings-

sleen die daar door velen onopgemerkt lag,

verdwenen, oni plaats te maken voor de zoo-

vccl waardiger herinneringshulde van een

standbeeld van Johan de Witt. Aan Jeltsema,

den ontwerper van menig mooi plaquette, van

eenige voortrcirelijke busten, werd dit loe-

vertrouwd. Het standbeeld is zijn eerste groote

werk. De zucht naar eenvoud, naar een niet

mooidoenerige uitvoering, vooral geen senti-

menteele voorstelling heeft den kunstenaar

naar een andcr uiterste gedreven: naar de

meest sirapele weergave van een mcnschen-

beeld. De weergave, niet de synthetiseering.

Jeltsema is niet de nieuwere richtingen van

een samenvattend stylbegrip toegedaan, zoo-

min als de groote denkwijze van ecu Hodin-

achtig naturalisme. De kunstenaar, een Gro-

ninger van. gcboorte, ontving na zijn eerste

opleiding aan de Amsterdamsche Academic

doorloopen te hebben, zijn verdere vorming

in I'arijs en Italic. .Met Home en met I'aiijs

was al zijn werk tot dusver te verklaren.

Fijnheid en kracht zijn in de uitvoering en

ojjzet van zijn kostelijke vrouwenbustes, in

zijn medailles, in zijn jongensbeeld als in zijn

voortreflelijk brons: Avondiurclc, dat de rust

na den dag van een paard, inderdaad onover-

troffen weergceft. Uitditeerstcgroote werk, het

standbeeld, spreekt vooral de Noordelijke Hol-

lander met zijn angst voor uiting van een over-

drevengevoel.Weliswaargafhctonderwerptot

dezen trek van anti-sentimentaliteit de eerste

aanleiding, De eenvoud van Johan de Witt's

leven, zoo particulier als den Staat vcrtegen-

woordigend, stond tot zijn werkelijken invloed

in het Holland van zijn dagen, als thans het

simpele beeld zich verhoudt tot een pralend

ruiterstandbeeld of althans een beeld waarvan
klecding en houding gemakkelijke aanleiding

werden tot geestige schakeeringen in de ver-

schillende profileeringen. Jeltsema heeft dui-

delijk zich doen leiden door den uitcrsten

eenvoud van Johan de Witt's persoonlijkheid.

Door hiernaar te luisteren werd zijn opgave

tc mociiijker. De Witt wilde hij beelden zooals

hij was in zijn kracht. Dit was hij in de ver-

gadering der Staten; de conse(|uentie voerde

toen tot het afstand doen van het schilderach-

tige straalhoofddeksel dier dagen. In de ver-

gaderzaal droeg de Witt op de lange krullen

lu't leclijkc kalotje. Het beeld van Jeltsema nu
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gecfl .lolian do ^Yitl wcer, zooals liij betoogdc

in 's lands vcrgadcrzaal met 'I kalotjc op

De kiinstcnaar vcrl)eelil(ie zicli voorls hct

oogenblik, waarop de Staatsman een zijner

machtige redevoeringen hceft gehoiiden Nog

zijn de lippen ullccngewcken, vlanit liet oog.

heeft het lichaam cen reserve van kracht, die

sprcekt uit den nauw, toch cncrgisch gclicven

arm, uit den voet, die in de strakheid van 't

pleidooi zich achterwaarts plaatste.

Staat men voor het beeld, dan gaat deze

stemming op den tocschouwer over. Men
begrijpt wat de kunstenaar heeft gewild en

men lieeft niet anders dan zijn opvatting, die

een edele is, daar zij geheel door den drang

werd itigegeven voorai geen iiiteiiijklieden te

begaan, te cerbicdigen.

,Ilet beeld is van terzijdc zoo phit als een

schol," schreef ,lan Yelh in de Gids. Ilet is

zoo, en de lange jas maakt hct cuvel niet

beter. Hct 'is of de kunstenaar gedacht heeft:

in de wcrkelijkiieid heeft de Witt er in dit

gewaad aldus mocten uitzicn, vvaarom zal ik

dit verandcrcn; hij was immers geen man
van mooic poses, zoomin uitcrlijke als inner-

lijke. De vraag blijft open, of een standbeeld

niet wat anders moct zijn dan een gelijkenis.

Voor Jeltsema beduidde het van Jolian de

Witt, ltd slaande beeld.

ALBERTINE DE HAAS.

BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN
Dr. H. p. BERLAGE EN ZIJN WERK, DOOR
K. P. C. DE BAZEL, JAN GRATAMA, Dk. JAN

KALF, J. E. VAN DER PEK, R. N. ROLAND
HOLST, J. F. STAAL Jr , Dr. ALBERT
VERWEY EN Prof. Dr. W. YOGELSANG Ti

ROTTERDAM. W. L. & J BRUSSE S UlT-

GEVERSMAATSCHAPPIJ 1916. PRIJS: IXG.

/22 50; GEB. / 23.50 5,»;

S^S^^^^^Er Kx gelegenheidsalbum is

IBpJ^'^" ^'^'^ ding, dat gewoonlijk

3BSBfr~^^-. vergeten wordt nadal het

JHiT?'^^.!^ werd aangeboden, en dat

jHn|CZ/p^f?w den gevicrde soms niet

f^^S^^^^^M veel nicer is dan cen

laslig meubel in huis.

Dat doL;enLn, die Berlage op zijn 60" ver-

jaardag wilden huldigen, van hun feestgave

zoo iets heel anders wistcn le maken. is geen

geringe verdicnste. Do tijdsomstandigheden

stclden de bespreking ervan te dezer plaatse

tot nu toe uit; het spijt me wegens de „actua-

liteif , maar het verheugt me tevens omdat

hieruit kan blijken, dat het een boek is van

blljvende waarde. Het is een document dat

voor do toekomst niet minder belangwekkend

zal zijn als voor onzen tijd, omdat men cr

de nicuwe bouwkunst, die toch cenniaal

komcn meet, in ontstaan en wording zal

kunnen bcstudeeren, en nagaan hoc zij door

ons opgcvat en beoordeeld word.

Bcrlagc's beteekenis in dcze zich thans vol-

trckkcndc evolutic valt niet lichl te over-

schatlen; zijne gebouwen vcrrijzcn op Xcdcr-

landschen — en vrecmdcn — bodcm als

mijli)alen op een langen en mocizamcn weg;

door velen worden zij nog miskend en be-

schimpt, door slechts weinigen volkomen

begrepen en gewaardecrd. Tot beter begrip

en j Ulster beoordccling zal het hier besproken

boek in groote mate kunnen bijdragen. Het

is. in de eerste plaats, een blijk van hulde —
maar geen blindc hulde, geen laffe opheme-

larij. Het is een hulde aan een sterke, aan

een die met vleierij allerminst gediend zou

zijn. maar geen grondige objectieve en des-

noods schcrpe critiek heeft te duchten. Men
kan een man wiens lieele loopbaan een strijd

voor waarhcid en eerlijkheid was, geen

schooner hulde brengen, dan door zijn werk

naar waarhcid en gewcten te bcoordeelen,

en met even groote oprechtheid te zeggen,

wat hij bercikte als wat voor hem alsnog

onbcreikbaar bleef en blijven moest.

Dit is de geest van deze uitgave, en dit

maakt er de groote waarde van uit. Trouwens,

uit de namen der medcwerkers blijktgenoeg-

zaam, dat er van hen niet anders te ver-

wachtcn viel. Zij zijn de nicest uitccnloopende

opvattingen en strckkingen in ile heden-

daagsche samcnlcving tocgedaan — maar dat

zc in Bcrlagc's werk een terrcin van zecr

verregaande overccnslcmming kondcn vinden,

is cen even verhcugcnd als vecll)eteeke-

nend felt.

Albert Ycrwey o|)cnt hct i)oek met een

o))stcl over l)c Dciikhecldcii van 11. P. lleilagc;
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J. E. van der Pek gccft Aphori.imen itaar

aanleiding van Berlage's werk en zijne ije-

schriflen; een omvangrijkc studie gccl't Jan

Gratama over Hel werk van Berlagc in het

algemeen; J. V. Staal Jr. bespreckt bijzon-

derlijk Berlage's Meubelen : R. N. Roland Ilolst

beschouwt de(n) Boiiwweester Herlage in zijn

verhouding tot de architecturalc lieeldhouiv-

en Schilderkunsl ; Prof. \V. Vogelsang bcstu-

deert uitvoerig de ontwikkeling in Berlage's

werk, en Dr. Jan Kalf besluit deze reek.s door

Berlage te kenschetsen als een Bouwmeester

in een overgangslijd. Aan dezen tekst is toe-

gevoegd een chronologische opgave van Ber-

lage's voornaainste uitgevoerde werken en

architeclonische ontwerpen, en een Bibliogra-

fisch overzicht van Berlage's voornaamsle

geschriften. bewerkt door Tiddo Folmer.

Honderd-vier-en-zestig afbeeldingen van uit-

gevoerde werken en ontwerpen completeeren

dit geheel.

Het is onmogclijk om te dezer plaatse een

raeer ingaandc bespreking dezer bijdragen te

geven; wij kunnen niet beter doen, dan be-

langstellenden tot lezen aan te sporen. Een

enkel woord slechts aan de inkleeding van

het boek: S. H. Roos teekende een portret^

de titelpagina en het typografische sierwerk.

terwijl de tekst uit zijne bekende letter gezet

werd. Yoor de onbckrompen en in alle op-

zichten keurig verzorgde uitvoering verdienen

ook de uitgevers alien lof. Zoo ontstond een

werk dat naar vorm en inhoud den huldigers

zoowel als den gehuldigde eere aandoet, en

dat — wat nog beter is — ons vertrouwen

sterkt in de toekomst der Nederlandsche

bouw- en sierkiinst. B.

^^'^^^'^^^^^^^'^^-^'^^
ML'SKE DU LOUYHE, PARIS* KKPERTOIHE
DES CATALOGUES DU MUSEE DU LOUVRE.
PAR J. J. MARQUET DE VASSELOT, PARIS,

1917 H CATALOGUE DE LA COLLECTION
ARCONATI-VISCONTI, PAR P. LEPRIEUR,
A. MICHEL, G. MIGEON ET J. J. MARQUET
DE VASSELOT. PARIS, 1917 ^ Sedert het

begin van den oorlog — nu al nieer dan

vier jaar geleden !
— werd de Louvre ge-

sloten ; alleen de afdeelingen voor middel-

eeuwsch en modern beeldhouwwerk bleven

een tljdlang toegankelijk, maar werden toen

uit vrces voor de Gotha's weer gesloten.

Maar alle bedrijvigheid heeft niet opgehou-

den bij de conservators van den Louvre

;

behalvc hunne werkzaamheid in verband met

het beschermen en bewaren der hun toever-

trouwde s chatten, hebben zij zich bezig ge-

houden met het samenstellen der bcide werken

welke ik hier wil bespreken.

Het Repertoire des Catalogues du Musee du

Louvre is niet eenvoudig een bibliogratisch

curiosum. Het doorloopen ervan is nuttig om
zich rekenschap te geven van de werkzaam-

heid, of j uister van het gebrek aan werk-

zaamheid van het Museumbestuur gedurende

nieer dan een halve eeuw, en dit juist in een

tijdvak toen de studie op het gebied van

kunstgeschiedenis en -kritiek zich zoo snel

en aanzienlijk had ontvvikkeld. Dit gebrek heb

ik reeds vroeger te dezer i)laatse aangestipt '),

en dit Repertoire komt mijne opmerkingen

nader bevestigen : voor verschillende afdee-

lingen werden de catalogi onder het tweede

keizerrijk opgemaakt, en werden sedert dien

nooit grondig herwerkt ; vaak werd de uit-

gave van een catalogus in verschillende deelen

na het verschijnen van het eerste deel ge-

staakt. Bij voorbeeld : van een Notice de la

sculpture antique door FrOhner (1869) ver-

scheen alleen het ledeel; het werd verschei-

den malen heruitgegeven tot in 1890, Toen

werd beslist een Catalogue sommaire des mo-

numents de sculpture exposes hors vitrine

samen te stellen, die echter niet verkrijgbaar

werd gesteld „pour des raisons administra-

tives" (sic). In 1896 heeft men het verzamelde

materiaal gebruikt om een Catalogue som-

maire des marbres antiques uit te geven (zeer

onbevredigend !i en toen... niets meer.

Voor de zoo rijke Egyptische afdeeling

bezitten we het Notice sommaire des monu-

ments egyptiens door E. de Rouge, versche-

nen in 1855 en een tiental keeren heruitge-

geven tot in 1895, na welk tijdstip het werk

zelfs niet meer herdrukt werd.

Voor de schilderkunsl werden de catalogi

van Villot (1849-1855) meer dan twintig niaal

lieruitgegeven (de catalogus der Duitsche,

Vlaamsche en HoUandsche scholen beleefde

CI Onze Kiinsl Deel .W. Mr.. 172, April 1909. Vgl.

ok Deel XXVI, hlz. 89. September 1914.
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23 uitgaven, de laatste in 1899 . In 1877 begon

Both de Tauzia een nieuwen catalogus der

schilderijen. waarvan alleen het le deel ver-

scheen Jtaliaanschc en Spaansche scholen).

sedert dien heeft men genoegengenomen met

een Calalogue sommaire des Peinlures, waarin

slechts den naam van den schilder, het on-

derwerp en de afmetingen van elk werk ver-

meld worden. Daarbuiten bestaan slechts

niet-officieele uitgaven. als het boek van

Lafenestre en Lichtenberger A uitgaven van

1893 tot 1907) en de Descriplion raisonnee des

peinlures dii Louvre door Seymour de Ricci,

waarvan tot nu toe alleen het eerste deel

verscheen (1913'.

Overal elders betoonde men heel wat meer

ijver en initiatief ; in Engeland. waar b.v. de

uitgaven van het British Museum modellen

in hun soort zijn, en alle hoedanigheden be-

zitten welke men van museum catalogi en

gidsen, als opvoedingswerken. moet vergen :

helderheid en aanschouwelijkheid van den

tekst, goede typografische uitvoering, goeden

koop :
— zoo ook in Duitschland, in Italie.

in Holland, en zelfs in Belgie.

Zal Parijs eindelijk in dien geest het noodige

doen ? Men begint het te hopen. De enkele

pogingen welke tot nu toe gedaan werden,

stonden vrijwel afzonderlijk : vermelden we
Courajod. de uitmuntendste kunsthistoricus

die Frankrijk sedert 40 jaar heeft gekend. die

een voortreffelijke catalogus van het Musee

du Trocadero schreef, en op 55-jarigen leef-

tijd overleed, toen hij pas Conservator aan

den Louvre benoemd was, en Emile Bertaux,

die ons, nog veel jonger, tijdens den oorlog

werd ontrukt.

Maar de door deze mannen gegeven im-

pulsie zal niet verloren zijn. Ik stel mij voor

dat Bertaux's catalogus van het Musee

Jacquemart-Andre niet zonder invloed ge-

weest is op de opvatting van den Catalogue

de la collection Arconati-Visconti, die overi-

gens veel meer uitgebreid is, aangezien de

catalogus van liet Musee Andre slechts een

voorloopige scliets was.

I)c verzameling der Markiczin Arconati-

Visconti, op 17 Maart 1914 aan den Louvre

gcschonken, en bij decreet van 11 November

1916 aanvaard, weni nog niet voor hcl publick

toegankelijk gesteld. en het is zelfs voor de

meest bevoordeelden onmogelijk oni haar op

t oogenblik te bezichtigen, aangezien de

kostbaarste slukken voor de veiligheid wer-

den opgcborgen. Wij moeten ons dus verge-

noegen om er over te sprckcn volgens de

gegevens van den catalogus, die 48 ])Iaten in

fototypie bevat, en die aan ieder werk een

uitvoerige beschrijving wijdt, met een vaak

zeer uilgebreide historische. bibliografische

en critische nota.

De verzameling, die scliilder- en beeld-

houwwerk. meubels en kunstvoorwerpen van

alien aard bevat, is vooral rijk aan Italiaan-

sehe en Fransche werken. Zonder b.v. de

vcrzamelingen van Mevr. Andre of van Ro-

dolphe Kann te evenaren, was zij in de

kunstwereld welbekend ; de heer Marquet

de Vasselot wijdde er een overvloedig geil-

lustreerde studie aan in de Juli- en Augustus-

nummers 1903, van het tijdschrift Les Arts.

Ik kan hier enkel de niet zeer talrijke

werken der Nederlandsche scholen vermel-

den: Vooreerst een st-hilderij van een zeld-

zaam mcester, Jacob Claessens, van Utrecht,

die tusschen 1522 en 1.528 werkte, en waar-

van slechts een half dozijn schilderijen be-

kend zijn, alle mansportretten, met uitzondc-

ring van het vrouwenportret der verzameling

Arconati-Viseonli. en van de repliek welke

zich in de verzameling Weber te Hamburg

bevond. De teekening is hard en droog, de

figuur onbeweeglijk en levenloos, en het werk

schijnt vooral een historisch belang op te

leveren.

Onder het beeldhouwwerk treft men een

groep der Verkondiging aan, van geschilderd

en verguld bout : het werk heeft deel uitge-

maakt van een altaarstuk, en heeft toebehoord

aan den pastoor van Tervueren. Deze groep

is afgebeeld in Les Arts van .\ugustus 1903;

men beschouwt het als een Vlaamsch werk

van de 15'^'' eeuw : men vindt er de gewone

schikking dezcr grocpen : de cngel van terzij

gezien ; de H. Maagd op hetzelfde plan maar

naar den toeschouwer gckeerd ; een opstel-

ling die meer beantwoordt aan de tooneel-

schikking. dan aan de eischcn der i)Iastiek.

(".urieuscr is een eiken beeldje van St. Bar-

bara (in den catalogus afgcbceld\ welke het

merk van een Brusselsch bceldsnijder draagt,

en het mengsel van realisme en manierisme
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vertoonf, dat op het einde dor (Sotick wcl

meer voorkoml.

Wij hopen dat die goed uitgevocrdc, en

vooral voor dczen fijd gocdkoopcn ralalogus

(hij kost slerhts 2 franks), dc ecrste zal zijn

van een reeks, die het publick zal toelaten

oni, voor zijnc kunstopvoeding, alle mogelijk

nut te trekken uit het ontzaglijkc inateriaal,

dat in de Parijsche niusea is opgeslai)eld.

De hoofdvereischte om het publiek op te

leiden is cchter, dat het vrijcn toegang tot

deze rausea hebbe, zooals dit tot nu toe steeds

het geval is geweest. Evenwel heeft de com-

mission de legislation fiscale der Kamer be-

slist, dat de toegang lot de nausea voortaan

niet meer kosteloos zal zijn, behalve des Zon-

dags (een dag per week!i Trede binnen, wie

er geld voor heeft ; er zal zelfs een dag wor-

den voorbehouden voor de chique lui en

voor de snobs, waarop men meer zal te be-

talen hebben, en wanneer het welvoegelijk

zal zijn, kunstwerken te gaan beschouwen

voor het five o'clock. Musea zullen middelen

worden om de nieuwsgierigheid en de ijdel-

heid uit te baten, en zullen ophouden te

zijn, wat ze zouden moeten zijn: vrijeinstel-

lingen voor opvoeding en onderricht.

En met zulke belastingen hoopt men de

ontzaglijkc schulden te dekken, die de oorlog

medebrengt! Risum teneatis, amici?

J. MESNIL.

^Fi>» ^rT>i ^rt>> ^rt>» ^»i>» ^»t>i ^r^iri ^rt>j^Ft>> ^rt>i^rt>i ^vi>>

POUR COMPRENDRE LES MONUMENTS
UE LA FRANCE » NOTIONS PRATIQUES
DARCHEOLOGIE A L'USAGE DES TOU-
RISTES « PAR J. A. BRUTAILS « 340 DES-

SINS ET PHOTOGRAHIES « PARIS, LI-

BRAIRIE HACHETTE & CIE, 1917 ^ Uit-

gegeven in het formaat en in den vorm

der bekende, kunsthistorische vulgarisatie-

werkjes der firma Hachette, richt ook dit

boekje zich tot het groote publiek; maar liet

doet het op een intelligente wijze en het zal

ongetwijfcld veel kunnen bijdragen tot het

versi)reiden van gezonde opvattingen en in-

zichten in kunstzakcn.

De veerlicn hoofdstukken waaruit deinhoud

bestaat, kan men verdeelen in drie hoofd-

groepen: de eerste groep geeft een historische

schets van de ontwikkeling der construclie;

de tweede van de decoratie; de derde geeft

een nadere studie der nionumcnten volgens

hunnc bestcmming (kerken, vestingwerken,

burgerlijke bouwkunde enz.) Een verklarende

lijst van vaktermen is aan het werk toege-

voegd; een ovcrvlocd van afbeeldingen geven,

ondanks het zeer kleine formaat, een zeer

voldoende verduidelijking van den tekst.

Misschien is de onderverdeeling van de

stof in sommigc opzichten wat te ver door-

gevoerd ; hierdoor wordt het geheel minder

overzichtelijk en is de schrijver genoodzaakt

hcrhaaldelijk ferug te komen op gcgevens,

welke reeds in een vorig hoofdstuk waren
behandeld. Overigens is het samenvalten van

een zoo ingewikkeld en veel omvaltend

onderwerp binnen een zoo kleinen omvang
een lastig problema, en in ieder geval werd
van dit problema hier een zeer te v^'aardeeren

oplossing gegeven.

We veroorloven ons een paar vluchtige

kantteekeningen. — De schrijver behoort

blijkbaar niet tot de school van Courajod, die

in het realisme der Nederlandsche meesters

aan het hof der hertogen van Bourgondie

den waren oorsprong zag der wedergeboorte

in het Noorden; deze stelling werd overigens

bestreden; maar het karakter en de betee-

kenis dezer meesters wordt niet voldoende

in het licht gesteld; de schrijver maakt er

zich af met te zeggen (pag. 90) dat deze

kunstenaars met de Fransche samenwerkten

en ,on est fort embarasse pour reconnaitre

les oeuvres et discerner les influences des

uns et des autres.' Een meer ingaande studie

van dit onderwerp zou den schrijver waar-

schijnlijk tot andere inzichten voeren.

De schets van de ontwikkeling der renais-

sance-architectuur schijnt ons ook nogal wat

te wenschen over te laten; in F'rankrijk was

het een zeer ingewikkeld proces, en het lijkt

dan ook ondoenbaar daarvan in een paar

bladzijden een denkbeeld te geven, zooals de

schrijver het beproeft; de rol en de beteekenis

der barok b.v. blijkt hem geheel teontsnappen;

daarentegen heeft hij het over „le style

Jesuite", een oneigenlijke benaming, aangezien

de Jezuieten evengoed den gotischen stijl

gebruikt hebben, en zij, zooals afdoende be-

wezen werd, geenszins als de uitvinders van

welkcn stijl ook kunnen beschouwd worden.



BOKKES EX ri.lDSCHIilETEX

Maar oiidanks dezc en dergclijkc aanmer-

kingcn blijft hct bockjc in zijn j^eliecl een

nuttigcn en betrouwbarcn gids; wij inochten

wenschen dat or een dergelijkc voor ons

cigcn land word uilgcgcven. H.

«^;^^'^^;^«^^^'^^^-<^^
DECORATIEVE EGYPTISCHE MUMMIE
KISTEN, DOOR Dr. P. A. A. BOESER H
MET 10 PLATEN, WAARVAX 3 IN KLEL'REN-

DRUK «l s-CHAVENHAGE, MARTINIS
NIJHOFF 1917 5,»: Ilct was ongetwijfeld ccn

goed denkbeeld om uit het groote en kostbarc

werk over de Egyptische verzameling in het

Rijksmuseum van Oudheden te Leiden een

aantal platen in een afzonderlijke uitgave te

vereenigen, en dez.e daardoor voor ruimer

kring tpegankelijk te niaken. Een reeks

afbeeldingen van fraaie mummiekisten wer-

dcn daartoe gekozen ; het groote formaat en

de voortreffelijke uitvoering der platen doet

deze werken van oude sierkunst (omstreeks

1000 jaar voor Chrislusi uitslckend tot hiin

recht komen. niel slcchts voor archeologen,

maar ook voor kunstniinnaars in het alge-

nicen zal deze uitgave dus weikom zijn.

In den bijgevocgden tckst worden de afge-

heelde voorwerpen uitvoerig tocgelicht en

beschreven, en hiermcdeeen belangwekkende

bijdragc geleverd voor de kennis van gods-

dienst en zeden der oude Egyptenaren. Tc

vergeefs zochten we cchter naar lets als een

kunsthistorische of esthetischc kenschetsing

en waardeering. Welke betcckenis hebben

deze werken in de ontwikkcling der Egy])-

tische kunst? in hoeverre zijn ze oorspron-

kelijk.in hoeverre een ambachtelijkenavolging

van andere niodellen? wat is hun stijl, hun

karakter, hunne kunstwaarde? Op deze en

dergelijke vragen geeft de tekst gecn ant-

woord, en we betreuren het, omdat de ove-

rigens zoo goed verzorgde uitgave hierdoor

— voor ons althans — grootendeels haar

doel mist. B.
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IV. DE TWEE EERSTE JAREN VAN ZIJN VERRLIJF TE PARIJS

(1869-JUNI 1871).

()E\ Matthijs uit den trein staple aan het Noordelijk

station, vond hij daar zijn breeder Jacob. Samen

kuierden zij naar diens woning in No. 1(59 der

Rue Mercadet, een straat, die dicht bij het station

begint en doorloopt naar Monlmartre. Daar werd

hij verwelkomd door Jacob's vronw, Catharina

Hendrika Horn, en werd hij, al hadden zij 't niet

rnim, hnn huisgenoot.

Jacob en zijn vrouw waren opgewekle, gezellige menschen. 't Ging

Jacob goed. Reeds een jaar na zijn konist te Parijs, in 1866, was een

schilderij van hem opgenonien in het Salon. De kunsthandelaar Vincent

van Gogh, die zich geassocieerd had met de firma Goupil en zijn zaak

had op den Montmartrc. de aan Matthijs bekende, toen in Parijs ver-

toevende schiklers D. A. C. Artz en F. H. Kaemmerer, en andere

Hagenaars, o. a. Romani, die in de Seinestad een handel in lederwaren

had, kwamen gaarne bij hen. Zij deelden in hun vreugde toen den

Qden Mei hnn dochter Henriette werd geboren.

Het verblijf in dit gezin, het verkeer met deze vrienden, de nienwe

omgeving hadden een gunstigen invloed op Matthijs. Zijn vriend

Fridohn Recker had geschreven, dat hij wilde overkomen; Matthijs

antwoordde hem hoe hij gaan moest om zijn woning te vinden. Dien

brief schreef hij den 4den Juli bij Romani, en hij vergeet niet te ver-

tellen: „ik zit al aan mijn derde glas wijn, met een langen pijp."

Jacob had, gelijk van zelf spreekt, een atelier, al was het in de hane-

balken en Matthijs wcrkte daar ook. Dit blijkt uit een anderen briet

aan denzelfden vriend. Een brief belangrijk ook als bewijs hoe

gevoelig hij bleef. Hij had een vriend thuis gebracht, en wist niet hoe

lang hij nog op de straat gedrenteld had:

Onze Kunst, Deel XXXIV, November 1918.
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M. MARIS: Ciezicht op Montmartre.

(Museum. Buda-Pesth).

„Het was laat tocn ik thuis kwam. Ik zou dien nacht in het atelier slapen. Zij hadden

gezegd ecn matras op do kanape te Icggen, maar toen ik de deur uitging, zeide ik, ,,maakt

geen gekheid in hot atelier, laat mijn daar maar voor zorgen." "t Was koiid die nacht, ik

was raoe van het loopen. Ik was die morgen naar Artz geweest en naar nog wat vrienden.

Ik kon niet slapen, ik had de koorts op me lijf, ik zocht in den donker of ik niet wat

vinden kon om me toe te dekken, maar ik vond niets. Ik was blijde toen de dag aankwara.

Ik ging een beetje aan het werk, maar het duurde niet lang of ik ben zoo wat ingedonimeld."

^^'elk work hij onder handen had? Vernioedelijk het Gezicht op

Monlniarire. Matthijs zat op de Place Blanche en geeft het omhoog loo-

pend landschap weer. Op den voorgrond het kerkhof Montmartre, dan

de huizen en tuintjes aan de Rue Mercadet. steeds klimmend de Rue

des Grandes Carrieres en de Rue St. Vincent, dan hoven op den herg.

in "t midden van het panorama, de wel hekende Butte en geheel links

de niet minder hekende molen. Het kleurrijk landschap met de door de

zon beschenen muren en daken, is wat donker van toon. In Juli 1903

gaf E. J. van Wisselingh het te zien in Pulchri: sedert 1909 behoort het

aan het Museum te Buda-Pesth. Meermalcn kuierde Matthijs naar t nabij

gelegen Montmartre. en zag er lets dat hij vasthield. Zoo het landschap,

naar de hool'dgroep De Ossenmagcn geheeten. De lucht is blauw. de

boomen hebben dicht gebladert; "t is volzomer. De witte ossen, de

witte gevels der huizen met hun roode daken, het groen der boomen —
alles samen vornit cen hcorlijke rijkdom van klcur. E. J. van Wisselingh

zag het in 1875 in Dm Ilaag bij den schildcr Jonkheer Hcemskcrk

van Beest. Doze vcrkoclil lu-t nan .1. Slaals I'orbes. to Louden. Xa nog
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il. MARIS: De Osseuwageu.

Verzameling van wijicn E. B. Gieenshickls, Montreal (Canada).

aan eeii pnar anderen te hebben loebehoord, werd het in 1901 het

eigendom van E. B. Greenshields, te Montreal, die een mooie af-

beelding gaf in zijn boek Landscape Painting and Modern Dutch

Artists. Hoc Montmaiire onzen kunstenaar boeide bewijst het in 1870

geschilderde sluk Karren lossen. Op de Rue Mercadet staan eenige met

steenblokken beladen karren voor de helling waarover de Rue des

Grandes Carrieres loopt naar de Rue St. Vincent. Ook op deze wegen

rijdcn karren. Het gehecl treft door zijn eenvoud en de kunst om de

eentonige kleur der rotsmassa te breken. Vrijer ook dan op de vorige

schilderijen beweegt zich de kunstenaar tegenover de werkelijkheid.

Ter wille van een fraaie lijn tegen de lage lucht zet hij den molen en

een groot huis met een paar kleinerc bovcn op den berg. Kerst in 1892

vinden wij het stuk vermeld op de veiling Marictte bij Christie waar

het gekocht werd door Boussod Valadon & (]o., die het af'slond aan

Staats Forbes. Vervolgcns kwam het in handen van den hccr J. C. J.

Drucker, die het in 1912 schonk aan de Xalioiial Gallery te Londen,

waar het ..Montmartre" heet.

Was hij met deze schilderijen naar de firnia Goupil gcgaan? Dan

mogen wij hooren wal hij in V.UYA schrcel" aan mevrouw de weduwe
Artz yeb. Sclicmel

:
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„When I did business with „I.a plus giandc maison du nionde" in Paris ('), my tariff

for an ordinary potboiler was fixed at 200 fifties frankjes and upwards, size tal<en in

consideration. So, once upon a time, I put on my stoute scliocnen en went to see tliem,

take one of my lowest tariffprice with me. W'' not liave it, where still encumbered with

two, c' not sell, Wisselingh('). wlio happened to be with tiiem, told them I was so hard

up. Then they said, well give him 200 francs on account of his brother. Of course I

did not accept their kind offer and left, telling Wisselingh I w' call the next day to take

the thing back. Wlicn I called, Wisselingh had sold it for 6 hundred lilllc franl<jes. I>ater

on I heard that the democratic republican Yankee asked 5 hundred little pounds for it.

This brought him in 11.900 frankjes. So he sent his nephew down, who lived in London,

to ask me to do some more of that sort. Of course they did not expect me to ask 12

thousand 5 hundred frankjes, but coming straight to me, getting them even cheaper

than they paid for."

Goupil achtte zijn werk gccn 125 gulden waard, werk waarvoor

later ruini 6000 gulden weid gegeven. Geen wonder dat dit hem biller

maaktel Hij veigat echter dat het eerste gebeurde, toen hij nogonbekend

was en zijn werk niet in tel, en het andere toen hij beroemd was en

zijn werk gezocht. lets dat hij gemeen had met alle groote kunstenaars.

Doch geen ander ken ik die in dergelijke berekeningen zich vermeidde,

als Matthijs, juist hij, die ,.centjes"" verachtte en zoo weinig noodig had!

Wat hij niet naar Goupil bracht : het portret van zijn vriend Artz,

dat hij in 1869 schilderde. Hij kwam hij hem op 't atelier. Daar

stond Artz in zijn witle schildersjas, gezond en krachtig, 32 jaren oud,

en plots voelde Thijs behoefte hem te portretteeren. Een doek was bij

de hand, penseelen en vert ook. P. A. Haaxman Jr. vertelt in zijn

biografie van Artzft hoe hij het deed: „ Matthijs begon met het linkeroog,

dat, daar het portret a trois quarts geschilderd is, ongeveer het midden-

punt van den kop uitmaakt. Met dat oog gereed, ging hij daar om-

heen de details schildercn van voorhoofd, neus, het rechteroog, den

mond, enz. tot hij dit alles eindelijk omsloot met den contour van "t

hool'd en het lichtbruine fond."' Terecht zegt de beer Haaxman, dat

ondanks die averechtsche manier de beeltenis zuiver van proportie is,

en geheel valt buiten den toon van elk ander portret. Artz nam het

mee naar Den Haag toen hij Parijs in 1871 voor korten tijd verliet.

Negen jaren na zijn dood, gaf zijn weduwe, die hertrouwd was met

den beer Gustav Sits, het in bruikleen aan het Stedelijk Museum in Den

Haag, en toen de kunslhandel Maison Ariz na haar dood bij de tirma

Roos en Co. in 1907 werd verkocht, kreeg het Stedelijk Museum het

(') Het hoofdkantoor der firma Goupil was in de Rue Chaptal, behalve het kantoor

op den Boulevard Montmartre, had zij er nog een te Parijs op de Place de I'Opcra. Vcrder

bijkantoren te Londen, New-York, Berlijn en Den Haag, Plaats No. 20, H. G. Tersteeg.

(') E. J. van Wisselingh was toen te Parijs, en zond zijn vader H. J. van Wissclingh

de i)rachlige werken van de Barbizonschool, welke in ons land gretige koopers vonden.

(') In het derdc deel van Het Schildersboek, 189y.
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M. MARIS: Karren lessen.

(National Gallen% Lonclen).

voor / 6000. Vijf jareii lang hing het daar tegeii den zoklcr, tot het

door de onderdirectrice, Mej. Peelen, de eereplaats kreeg in een zaaltje

met portretten, geschilderd door kuiistenaars der negenliende eeuw.

Meer schilderde Matthijs niet in 1870. Den IQden Juli verklaarde

Frankrijk den oorlog aan Duitschland. Men wect waarom Napoleon III

dit deed: een omwenteling dreigde, de Keizer iiad zijn gezag verloren,

een ovcrwinning over de Duitschers kon alles redden. Malthijs liet

zich inschrijven bij de Garde Nalionale. Een brief, dien hij den 29sten

Mei 1871 scbreef aan Fridolin Becker, meldt waarom hij dit deed:

„In het begin van den oorlog heb ik gezegd Thijsl Thijs! jc bent

bij een volk gekonien, toen het hnn goed ging, nou mot Je ze ook

helpen nii ze in de nood zittenC). Zoo is het gekomen dat ik nic heb

laten inschrijven bij de garde nalionale" (-').

Verder schrijft hij:

Ik dacht dat wij niaar een beetje zoiiden leeren schieten en dan uitrukken, inaar dat

is me een gezeur geweest. Ik kom daar aan. Heb je gecn papieren bij je? Ik heb een

(') Wij cursiveeren.

('I Die Garde was gevortnd ter verdediging van de stad, toen de Duitscliers Parijs

naderdcn en bcstond hoofdzakelijk uit arbeiders.
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Ilollandschc pas Dilcs, kapilein, un Ilollandais. Prcns le, kom morgen jc clicfs kiczcn.

Ken vccrlien dagcn, drie wckcn later konden we pas een gevvcer krijgen. Toen alle dagen

twee urcn Exercilies, garde avant, peloton jiorle armc, reposer armc, etc., zoodal ik lieb

me latcn inschrijven als vrijwilliger in de C.omijagnic dc genre. Dal heeft ook wal king

gcduurt ccr we geequi|)eerd waren. Dan zouden we uittrckken en dan uillrekken, niaar

er is niets van gekonien, een dag zijn wc in Aubervillc gewecsl, door slik en niodder

gebagchcrd. Bij die gelcgcnlicid heb ik nog een liak van me laars verloren. We waren

zoo wal een twaalf tluizcnd man. 's Avonds zijn wc in alle slillc leruggelrokken, en

mochlen niet rookcn, niel zingcn, en hoe we leruggekomen zijn, dal wecl ik niel meer.

Ik zou de weg niet meer weten, door een kcrkhof been, waar de miiren van omver-

gescholen waren, over steenen en greppels. Ik was ten minsle lam, toen we 's avonds in

de slad terug kwamen. De gcheelc dag zonder cten en we konden ook niets krijgen bij

de bakker, geen brood zonder kaart, en met een kaart had men voor 2 sous voor de

geheele dag. Een restaurant naluurlijk ook niel, en ik ben maar gaan slapcn met iiiijn

lammcn pool. Ik was ten minsle blij toen ik weer dc volgendc dag bij .laai) was. Zij

haddcn een casserol met soeji wel voor vicr ])crsonen voor me bewaard, ik heb alles

opgcgctcn. We waren op een goede dag geconsignecrd voor de volgendc dag; ik heb geen

rajjpel gehoord, ga op mijn gewonen lijd naar bet appel; ik kom een sergent tegen: liens,

zegt hij, hoe loop je daar zoo, ze zijn al scdert van morgcn op de boulevard gekazer-

necrd, haast je, want we verlrekken misschien van avond nog. Ik loop gauw terug, ik pak

mijn boeltje, Catrien stopt mijn ransel vol met geroosterd brood en haalt een liter wijn,

die ze in mijn velddesch doet en nouw adieu. Ik kom zoo wat om half vijf aan; bet

wordt vijf, zes uur, zeven, acht, lien, twaalf; half een gaat de trompel Sacaudos, alle

mannen onder de wapens, par le flanc droit el par fde a gauche, march! We loopen een

vijf minutcn, halte, wc trcden ccn balzaal binncn, we werdcn genumerotecrd, nummer
ccn heeft dc wacht aan dc deur, nummer twee en dric in de slraat en nummer 4 bij de

vaissaux. Ik heb m'n geroosterd brood o]) zitten peuzelen en de wijn opgedronkcn. Hct

Hep zoo wat na twee urcn, toen konden we opkrassen om te vechten. Ha, ha, neen

mannclje, we konden naar ons huisje gaan. Het was zoo wat half drie toen ik in mijn

logement aan kwam. Ja, mannclje, zoo ging het in de laatste tijd.

Was het noodig dan koii deze bi'ief dieneii als bewijs hoe slccht

het leger wei'd bestuui'd. Niet alleeii het garnizoeii van Parijs, alle

legers, en het vefwondert niemand dat Napoleon, die in Sedan zat,

daar den Isten September zich overgaf met het leger.

Toen de Duilschers Parijs naderden vcrlieten de meeste vermogende

ingezetenen de stad. Ook Vincent van Gogh ging weg; Elbert Jan van

Wisselingh bleef. De Parijzenaars kregen het kwaad toen de stad den

19den September werd ingeslotcn. Parijs was goed geproviandeerd,

maar de levensmiddelen raakten op door den langcn dunr van het

beleg. Daarvan vertelt Matthijs in een brief aan den beer E. Goossens

van Eijndhovcn dd. 4 Maart 1871:

Daar zit ik nou! zoo lang gewachl en gcwacht om te schrijven, maar als ik s avonds

op mijn kamer kom, dan ben ik al blij als ik in bed lig, maar met dat al weet u zoo

niks van ons belegerde, uitgehongerde, gebombardeerde ('), paarden, honden, kallcn,

ratlcn, zemelen, haver en stroo elcnde menschcn af ; enfin paardenvlcesch is heel Ickker,

honden en kattcn moeten ook goed zijn; rotten, zegt men, is een lekkcrnij, dit liebben

dc rijken gegeten, die hcbbcn ook de inppoi)olamus en dc Olifanten uit de Diercnluin

opgcsmuld. Ik heb een honcl zien vcrkoo|)cn, ccn gevildo, boor, voor 1.") frcs; ccn katje

a 30 frcs; een grocne kool 5 frcs, 3 frcs, 4 frcs, dc builensle bladcn, die men gcwoonlijk

("j Parijs werd gcbombardeerd in Januari 1871.
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M. MARKS: Portiet van den schikicr Aitz.

(Stedelijk Museum, Den Haag).

wcggooit of aan dc konijnen geeft, werden apart verkochl; een knol 10, 12 en 15 sous;

eiercn warcn geklommen tot 2 frcs. die zijn nu nog al gcdaald, men kan ze nu al koopen
voor 2 sous, dat is cen stuiver Ilollandsch geld; 5 frcs een bos prij, spekslagers waren
er niet meer; vleeschhouwers ook niet als die van het Gouvernement aangesteld, daar

kon men dan met een kaart om de drie dagen een bepaald gewicht vleescli krijgen. Zoo
ging het bij de bakkcrs ook. Dus u ziet wel dat er niet vccl tc soppen was. Twee pond
brood per dag, wat bouillon met een stukje vleescli en rijst of boontjes, en dan weder
eens chocolade en baring, daar hebben we wat aan gesmuld, maar u zult wel denken,

dat ik een keukennieid geworden ben, 't is er verre van af

Ik draag slobkouscn en een kapotjas en een gewcer en een kepi, waarop te zien is

dat ik behoor tot het 189' bataillon, 4' compagnie de guerre de la Garde Nationalc. Met

dat al rook ik alle dag mijn pijpjc, heb op drie weken na nog altijd mijn huur betaald,

draag een zwarte brock met een roode streep, heb goede schocncn met spijkcrs, een

mooie couverture, cen ccinture dc flanelle, cen ceinturon met een fourreau de bajonette,

een bretelle de fusil, cen ransel met een tent (die hebben wc terug moetcn gevcn, de

tent cnkel met de stokjes) en een jjlikkcn veldflesch, cen gcvoerde kiel met knoopjcs en

1.50 fr. per dag. Dat is nu opgehouden, we hebben aanvraag gedaan om het nog te ont-

vangen, we zullen zien, voor de meesten is er geen werk. Ze zullen het ons arme blikseras

niet onthouden, geloof ik. Met dat al hebben we menige koude nacht op de vesting door-
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gcbraclit, soms zondcr clen, zonder rum. Gcliikkig dat Jaaj) inc wat brood mcogaf; ik

heb wel op de scbildwacht gestaan dat ik stond te hiiilcn van de kou in een wccr dat

men wel zegt, men zou er geen bond door sturen, met kapotte laarzen aan, maar dat

was voor wij geequipcerd warcn. Mot bad nict vecl gcsclicehi of we haddcn ten oorlog

getrokken, als het nog langer gediuird bad. NVc stonden al eon dag of aclit a tien op
elken trommelslag gcreed met den ransel op den rug. Morgcn komcn de Pruisscn de

stad in ('), allccn maar in de Cbanips Elysees. Ik kan me wcl l)egrijpen dat de Parijzenaars

het niet gaan zicn. Zc zijn dan ook weer aan bet ojjrocr makcn, wcer bezig om barri-

cades te maken. Gisteren bebben we een mitrailleuse gebaald en vier stukken geschut;

ik hoop maar niet dat ze er domme streken niede zuUen begaan, dan zoude bet leelijker

voor Parijs kunnen afloopen. Ze zouden opnieuw beginncn te bonibardeeren en uit laten

hongeren. De slagerswinkels zijn nu weer open, overvloed van vleescb en kaas, eieren

en boter en wittebrood. Maar van middag was er al gecn brood mecr te krijgen; ik vrees

weer voor morgen dat men weer genoodzaakt zal zijn om wel over de honderd bij een

bakkerswinkcl te staan en zijne beurt af te wachten en als men dan eindelijk aan de

winkel komt, dan is er gewoonlijk niet meer. Zoo is bet mij laatst drie malen gebcurd.

Om twee urcn s nachts stonden er soms al menschen in de kou te wacbten bij de stagers

en de bakkers tot dat de winkel openging om maar bet cerst gebolpcn te worden. Zoo
ging bet voor de melk en voor het bout, want steenkolen waren er niet, gcen gas. 't Is

triestig 's avonds ora op straat te loopen; om de vier of vijf lantaarns een pelrolcumlamp.

Dit is nu al de vierde dag dat ik aan dezen brief bezig ben, of de licrde, want gisteren

heb ik niet gcscbreven; ik was zoo lam en zoo moei van de slaap dat ik maar gaauw
was in bed gekropen. Want gisteren zijn we weer op wacht geweest, een post in de stad,

genaamd de rottenpost. Toen Jaap laatst die brief van u ontvangcn heeft, kwam ik net

thuis om te eten. Een brief van buis, ik zeg, een brief van huis? Ja! en we moeten alien

overkomen, jij ook. Ik zeg zoo, je raoet maar scbrijven dat ik op de luizenpost zit. Ik

heb wel eens hooren zeggcn vuile Franschen, ze zien er heel netjes uit, maar bet is een

vuil volk, dat was op het Chateau Rouge, vraag er Becker maar eens naar, die kent het

bal wel van het Chateau Rouge, dat was gedurende de belegering in een post berschapen.

Hij zal zeggen, nou dat is wel prettig, een mooie tuin. Maar men kan die niooie luin niet

in loopen, alle laantjes en prieeltjes zijn vol vuiligheid. Van morgen zijn de Pruisscn ver-

trokken; bet is vandaag den 3" Maart. Den eersten zijn ze er in gekomen, alle winkels

gesloten, de koffiehuizen ook. Dat moest dan rouw verbeelden; men had op de luiken

geschrcven of op een stuk pajjier met een zwarten rand ..fernie pour cause de deuil

National"; het was dan ook wel triestig. Nou, de meeste menschen haddcn bun bcstc

pakje aangetrokken, promeneerden met een vroolijk gczicht op de straat, want het was
dan ook zulk prachtig weder. Jaap was nog gaan kijken naar de Pruisscn; hij zegt. het

was maar een raar volkje. Enfin, ze zijn nu weg en van avond weer gaslicht op straat,

een heerlijke, heldcre maneschijn. Ik dacht zoo bij mij zelven jullie bennen toch niet

zuinig, het was waarachtig niet noodig geweest zooveel gas te verbranden, dat had je

menig duizend frankjes uitgehaald. Ik was de rivier over gekomen, had er een bank

geslaan, ik bad cr een paar urcn op blijven zitten, met zulk hcerlijk weder vind ik het

zonde om te slapen. 't Is maar dat een mensch het noodig becft. en ik geloof dat ik er

maar meteen gebruik van zal makcn. Hoe gaarne ik hem heden op dc post had gcdaan,

maar dat zal morgen worden.

De vijfdc dag. Ik heb altijd zoo wat te knutselen als ik op mijn kamer kom ; ik heb

vanavond mijn slobkousen uitgewasschcn, dat is al weer laat geworden, morgen een baak

aan mijn kapotjas naaien. Ik zal u mij eens teekenen zoo als ik in mijn kostuum wel

uitzie. Ik was nog wel een schoonheid in vcrgelijk van vecl anderen, himmen en kreupclcn,

daar was er een daar kon ik zoo maar met mijn armen oji zijn bull rustcn. Maar ik

geloof dat ik hem maar op dc post zal doen, want van nacht bebben wij wccr de wacht

en dan komt er wccr nicts van; en dan ga ik naar Jaap; we eten weer bicl'stuk en cote-

Icllcn en aardapi)clcn, en ze zouden vandaag wccr voor bet eerst steenkolen krijgen, dat

C) 26 Fcbruari 1871.
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is een ticscharrcl met dat houl en diuir. Ze maken hct good en groeten u, de klcinste(')

wordt een dikkc schclm, de oudstc liecft een kniezerig humciir. Ze hcbben zc beneden
gegeven bij den concierge; ze (Jacob's vrou\v?j is niet erg gezond, en nou sakit. (Iroet

alle kennissen Uw vriend

M. Maris.

Een ovci-zicht, eer van een toeschouwer dan van iemand die

deel nam aan den strijd. Kuriens die uitvoerige besclirijving van zijn

uniform! Hij vergeet nog' wat hij aan D. Croal Thomson vertelde (').

In December was het zoo koud, dat de schildwachlen schapenvachten

kregen, en hij, eens geen vacht kunnende krijgen, een monnikspij had
omgedaan. Het was zoo koud, dat hij zijn geweer onder den arm nam
en zijn handen diep in de mouwen stak. Gedruisch hoorende, riep liij,

en kreeg ten antwoord: „Artillerie.'" „Tant mieux,"' dacht hij, want zijn

vingers waren verstijl'd, zelfs om zijn leven te redden, had hij niet

kunnen schieten. Besides I never put a bullet in my gun, but only

pretended to do so/'

\Mj weten, dat Parijs capituleerde den 26sten Januari 1(S71, en dat

lerzelfder tijd een wapenslilstand werd gesloten als inleiding tot den

vrede. Met den meesten spoed werd een Nationale Vergaderinggekozen,

die te Bordeaux bijeenkwam en de vredespreliminairen bekrachligde.

Zoo kwam in Mei de vrede van Frankfort tot stand. De Nationale Ver-

gadering bestond grootendeels uit voorstanders van een conslitutioneele

monarchic, droeg Thiers het uitvoerend gezag op, en koos, Parijs niet

vertrouwend, Versailles tot haar zetel. Zij wilde de besluren der groote

gemeenten laten benoemen door de regeering. Hiertegen verzelle zich

het Republikeinsch gezinde Parijs, waar eenige volksleiders over een

aanzienlijke macht beschikten door de Garde Nationale, en de Ver-

eeniging der Internationale hare socialistische plannen trachtte te

verwezenlijken. Uit de hen toegedane offlcieren der Nationale Garde

werd een Centraal Comile benoemd om den opstand te leiden.

Verlangd werden benoeming der gemeentebesturen door de burgerij

en vrije verkiezing van den opperbevelhebber der Nationale Garde.

Op den Montmarlre had die Garde een sterke stelling. De regeering

trachtte haar te vermeesteren, doch slaagde niet, en die aanslag had

ten gevolge een opstand, welke zich weldra, 18 Maart, uitbreidde over

geheel Parijs. Onder leiding van het Centraal Comite werd nu gekozen

een gemeenteraad. een Commune, waarin zilting kregen heftigc repu-

blikeinen en socialistische dwepers. De regeering ging Parijs belegeren,

de Communards verdedigden zich dapper, maar vergeefs. Op 22 Mei

(') Jacob Maris' tweede dochter werd geboren 4 Mei 1870.

C) The Studio, 1907, The Brothers Maris, bl 13.
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drongen de Iroepen dcr rcgcering de slnd hinncn. cii ii;i zcs dngen

worstelen was de opstand gedempt.

Matthijs l)lccf bij de Xationale (larde. Wai hij deed. \eileU hij in

den reeds aangehaalden brief aan zijn vriend Beeker:

Op ecn gocde keer moesten wc om ccn mir o]) lie Plncc St. Pierre zijn. Van daar

geleiden ze ons naar ecn fabriek om ecn mitrailleuse te halen. Had ik het gcwetcn, ik

had nict gekomen. ik vrocg dan al dezc en gene wat zc cr mede wilden docn. Ja. dal

behoorde ons bataillon toe en dat moesten wc in veiligheid brcngcn. Ik dacht nu het

stond daar toch ook veilig. Van daar weer naar ccn anderc fabriek om kanonnen te halen

en munitie. Ik zag er overal met kanonnen slepen. Oj) de Avenue Elysce stondcn er Iwaalf

in een straat; ik dachl dat hceft iets anders Ic bcduiden. De hceren van ons hebben den

heelen nacht wacht gehouden bij hunne kanonnetjes, en de volgende dag en de dag

daarop wecr; ik dacht. houden jullie niaar wacht. Toen hebben ze zc naar de butteCj

gesleept, daar stondcn cr al vcrscheidene. Ecn vcertien ilagcn later mocst ons hecle

bataillon wacht houden aan den kant van de niolcntjcs (') en de heeren warcn heel crnstig

gcstcmd. Zc warcn bang dat de reactionaircn ze zoudcn konien halen. Overal wachlen

uitgesteld. Zoo wat om middernacht, het geheimzinnige uur van geesten en spoken, wordt

er geschreeuwd (') aux armes! aux armes! wij nemen onze wapens op. Onze sergent

voorop, een Pool; die dondert me in een tranche, wc gleden de berg af in de rue Lepic,

daar wordt geschrceuwd o voleur! o volcur! o! ol wc hebben in ons brock gcwaterd

van het lagchen. Nu kan men van de berg af op een dak komen van ecn buis in de rue

Lepic. Daar hadden ze een schildwacht uitgezct; de jongen van het huis wil zich tc slapen

leggen en die hoort me daar hccn en wecr loopen op zijn dak, die bcgint te dcnkcn dat

het dieven zijn en die brengt het heclc huis in opschudding. Enfin, het was nict lang

daarna toen ze me op een goedcn morgen wakker maaktc met ccn Icven — ik dacht, dat

er ruzie was, ik kijk uit het raam, ik zic de kapper naar zijn blinden grijpen om zijn

winkel wecr tc sluitcn en hoorde schrecuwen en kloppen, dat was schictcn, dat was net

het gcluid als of ze op die houten barakken slocgen. Ik dacht, ik nioet toch ccns kijkcn

wat er te docn is, ik kom buiten, ik zic soldaten loopen, crois en lair. Vive la Eigne. Alle

winkcls geslotcn, ik zie een geblesseerdc in een Pharmacic brcngcn. Wat is cr tc docn('),

zc hadden de kanonnen willcn halen van de Butte, dc soldaten hadden gcweigcrd tc vcchten

;

de gcneraal. die vuur comniandccrde. doodgcschoten.de soldaten die met dc Garde Xationale

medeliepcn, overal de trom en dc appel blazcn. Ik ging naar dc Etat major om te hooren

wat te doen. Ons bataillon was al ondcr dc wapens, ik gauw mijn gewecr gchaald, drie

nachten wacht gehouden bij de barrikaden. een nacht op bed geslapen, dc volgende dag

vier dagen en suite aan de Mairie, toen naar de Butte, waar ze Clement Thomas en Le

Comte deed geschoten hebben in een tuin. Daar stond ecn kruis geteekend op de muur

„ici repose Clement Thomas, etc." en een eindje verder weer een ijzeren plaat gespijkerd

op de muur, daar stond op geschreven ,,place conservee pour Thiers et Jules Favre" (').

Jacob vertelde dat zijn broer na de inneming van Montinartre

naar huis vluchtte, achtervolgd door soldaten, de trappen opvloog,

nog juist tijd had om zijn uniform nil te trekken en door een dakraam

weg te gooien. toen de soldaten boven kwamen en vroegen waar de

Communard gebleven was.

Aandachl verdient ook wal Mattliijs sclireef over de oorzaken van

den opsland:

(') De Montmartre.

{') De officiercn dachten dat dc trocijcn dcr rcgcering hen wilden vcrrasscn.

(•) 22 Mei 1871.

(') De hoofdpersoncn dcr rcgcering van de lU'i)ul)lick.
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De Parijzenaars, die de eerste van de wereld zijn, van de Pruissen op hiin kop geliad,

zij die altijd ovcrwonnen hebben! Dat ligt niet aan hen niaar aan andcren. Zc zijn niet

goed gccommandeerd geworilcn, het gouvernenient deugt niet. A has le gouvcrncnicnt,

ecn eigen gouvernenient, een Commune moesten ze hebben, en kijli man, ik ben niet tbuis

in de politick, maar wat die heeren allemaal willen dat bcgrijp ik niet goed. Zoo gauw
als er geen keizer of geen koning meer is dan zeggen ze we zijn een republiek, dan zijn

ze zoo maar in eens veranderd, geen zelfziichlige, eigenbelangzoekende nicnsclien meer.

Ik kan heel goed republikein zijn met een keizer of een koning op de troon! Hoe het

ook is, ik heb veel achting voor de Franschen. Ze strijden een slrijd, die icder menscli in

zijn binnensle strijdt. Het ongelukkige is maar dat het materieele altijd moet zegevieren.

Hun zucht naar valsche roem dat zal ze de nek breken.

Iiiderdaad Mallhijs was niel thuis in de poliliek. Dat blijkt uit dit

schrijven genoeg. Hij was een idealist, en, vergissen wij ons niet, dan

geven de door ons gecursiveerde woorden een kijk op hclgeen hem
bewoog bij de Commune te blijven. Er zouden geen zeli'zuchlige, eigen

belang zoekende menschen meer zijn. Een lieilstaat zou geboren worden,

waarin Liberte, Egalite, Fraternite zouden heerschen. Dat was zijn

droom. Zeventien jaren later schrecf hij aan den heer H. L. Bercken-

hoff('): ,,When I was staying longer with the volunteers in Paris

„than I should have liked it was money sake, too happy with my
„trenle sous par jour, and not to be at charge of my brother. But

„politics never entered my head. I would have helped them against

,,the germans, but fight against the french was not my affair, and

„when I was staying still on with them it was only for my Irente sous.

„I felt free and happy with my trente sous par jour, only afraid not

„to last and what had I to do? I had done no work for ever so long,

„did not know where I was able on that. Try what I should have like

„to do, I could not think on that."

"t Is of hij zich nu schaamt, nieegedaan te hebben met de Commune,
en zich verontschuldigt: zonder die trente sous kon hij niet leven.

Vergeet hij hoe zijn broeder en diens vrouw voor hem zorgden ; de

hoogeprijzen,waarbij trente sous nietswaren? Ik houd mij liever aan zijn

brieven van 1871, welke hem doen kennen als een fantast, vol geestdrift

voor den heilstaat, waaraan de Commune het aanzijn zou geven.

Na de Commune vertrok Jaap met zijn gezin naar Den Haag, voor-

nemens terug te keeren naar Parijs. Daarom liet hij bij Matthijs eenige

schilderijen en schetsen. Na zijn dood werden deze teruggezonden en

in 1902 door Frederik Muller & Co. verkocht.

P. HAVERKORN VAN RIJSEWIJK.
(Wordt vooiigezet.)

(') Matthijs Maris r, in Onze Eeuw, 1917.
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EEN EXPRESSIONISTISCH SCHILDER

GUSTAVE DE SMET

|i:t gaat niet aan.dezen schilder te willen kenschet-

sen als een Vlaamsch artist zonder mecr, door er

de oppervlakkige karakleriseering op toe te passen

van den mystisch denkenden en tevens sensueel

voelenden Vlaming. In zijn wezen en streven is

Gustave de Smet, als zoovele van zijn land- en

kunstgenooten, op en top een Europeeer, — ont-

vankelijk voor allc hartstochtelijke denk- en voelwijzen van zijn tijd.

Het woelende leven binnen en buiten hem bemint liij niet om wat het

brengen kan, maar om wat het reeds te genieten geeft aan wellustige

pijniging van het eigen gemoed, aan voldoening om het krachtig opstre-

ven. Hij wordt iets gewaar van den logen der huidige wereld; van

den schimmel op de individuen en het rottende in de ondergronden

der samenleving. Hij wordt gewaar hoe velen vruchteloos pogen stevig-

heid te geven aan hun zieleleven en wanhopig zijn omdat zij den hou-

vast niet vinden, dien zoovele eenvoudigen van harte zonder groote

inspanning kunnen vatten, — hoe anderen met haast ziekelijke nauw-

gezetheid hun eigen zieleneigingen aan het ontleden gaan, of, ontgoo-

cheld, in schijnbaar roerloos sarcasme, luidruchtig over hun eigen

dorheid been trachten te spotten. Hij merkt daarentegen hoe sommigen

toch niet langer de flauwhartige beschimpers willen wezen van hun

eigen schanielheid en onmachl. noch de verdwaasde aanschouwers

van een onbcreikbaar idcaal en hoc zij. in een opperste spanning

van hun wilskrachl, uit den baaierd, die de geesten benevelt en de

karakters verlamt, geraken tot de zeinuchl, tot een krachtiger concen-

tratie van hun vermogens, en weer cvenwicht vinden, waar de maat-

schappij hun sicchls onvastheid had aangcboden.

Doch niet als een zelfslandige hoogbeschaafde slaal hij hoven de

warrchng nil cii aansehouwl hij iuiar met meewarigen keiinersljlik.
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GLSTAVE DK SMET: Oiitwaken.

Niet met eeii tcMiiperanient als van een aposlel wordt hij er middenin

gejaagd om er actief aan deal te nemen. Hij ondergaat veeleer den

strijd, die woelt in de onbestcndige gemoederen der enkelingen en in

de betrekkingen der menschen en menschengroepcn onder elkaar, den

slrijd tussclien de ziektekienien en de gezondmakende kracht, den

strijd, waarmede zich een verjongde maatschappij, in deze harde tijden,

los worslelt. Diep dringt dan deze kunstenaar niet door in de beteekenis

van wat er gebeiirt; niaar nog minder vermag hij het zicli duidelijk

rekenschap te geven van wat hij ervan gewaar wordt, en daarom zal

hij wel nooit de wereld kunnen dwingen naar hem op te zien als

naar een richtenden geest.

Van wat daarbuiten gebeurt krijgt zijn ziel loch den weershig en de

eerlijke kunst van dezen ontvankelijken artist wordt aldus, ongewild,

onbewust zelFs, een beeld van hclgeen aan het gisten is in onze Enro-

peesche wereld. Zijn kunst kende het zich overgeven aan de onwezen-

lijkheid van niaan-doorlichte avonddroomen, het zoeken naar bevredi-

ging in peiselijke Leie-landschappen. Zij kende daarna, het pijnlijk

naspeuren van het vele, dat zich in de natuur, in de medemenschen,

in zichzelf met verbijsterende mengeling openbaart. Zij kent nu het

opgaaii in het buitengewone, het excentrieke. het zich wellustig koesleren
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in de woekerende en ijil'ise wecldc van onze ovenijpe beschaving,

en ook eenigszins hcl worstelen om bevrijd te konien uit het veelvor-

niige, hel wanstallige, hel ongeordeiide. en al hereikt zij nog nicl de

eigenlijke bevrijding, die tot sthonwende berusliiig l)rciigt — zal zij

deze hoogle ooit bereiken? — zij is loch reeds bij nuulile de boiile

verschijningen samen te valten tol krachtige geheelen, waarin met

een gecondenseerden vorm en een robiisle klciir, hel voile levensgevoel

uilgesproken wordt.

Aldus ondergaat Gustave de Sniel in zijn temperament en zijn

kunsl de beheersching van de algemeene Europecsche strevingen. Hij

wil zijn kunst verruinien en verdiepen, hij wil van zijn lijd wezen en

ook zichzell" blijven, en hij wil het met al de kraehl. die eigen is aan

traditioneele drit'ten. met de koppige hardnekkigheid van een Gentenaar.

Wat zulk een wil te beduiden heeft, begrijpt ahvie de Gentenaars kent,

al was het maar uit het werk van de huidige kunstenaars Maurice

Maeterlinck, Karel van de Woestijne, George Minne, Albert Baertsoen,

Jules de Bruycker, Theovan Rijsselberghe. Het harde doorzetten maakt

hem onrustig, drijft hem tot overdadige studie en werkzaamheid, put

hem bij poozen uit, verwekt buicn van neerslachtigheid, wanneer hij

zijn onmacht voelt, maar stuwl hem gauw weer op, in de jacht naar

hetgeen hij wenscht te bereiken.

Diezelfde wil heeft hem behoed tegen de verlamming van het

gemakkelijk tevreden wezen en zijn slap vast gemaakt in het vooruit

trekken naar een steeds hooger doel. O, het schrijnende verhaal van

zijn leven, en wat die wil vermocht! Zou ik uitvoerig dit verhaal

navertellen? Zijn levensgeschiedenis. zij is in hoofdzaak de oude

geschiedenis van alien, die niet de gebaande wegen opwillen en traag

en sloer voortgaan in de richting. welke zij ,.zien"'. Zijn aanleg open-

baarde zich al zeer vroeg: zooals bij de anderen. Zijn neiging werd

tegengewerkt; zooals bij de anderen. Hij zette door, zooals de anderen.

Hij mocht de lessen aan de academie volgen en moet er eerste prijzen

weggehaald hebben, zooals de anderen. Tot ten slotte het zelfstandig

opgaan in de schilderkunst kwam : en het was het blijde, vrije werken,

het was de eerste exposilie, het was de strijd om het bestaan, hel was

de miskenning nog, en het gelob, het aanhoudende getob, en o, die

wreede dagen, waarop men niet naar den geesl alleen honger leed en

loch niet klagen wou. waarop men moe was en loch niet wilde wan-

hopen. ^^'ant zat daar niet de zekerheid ergcns in zijn hoold dat hij

loch kon. zoo goed als vele anderen en beler dan vele anderen. Hij

wooiule beiirlelings in zijn vaderstad en in lie! kaelliem aan de Leie,
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GUSTAVE DE SMET: I)e vcie Aarde.

het gezegeiid oord van Vlaanderen, dicht bij Astene, waar hij den
goeden vader Clans wist met zijn rijken schat van aanmocdigende
woorden en aanstekelijken levenslnst. in het Lacthem waar toen, evenals

door hem, een ondeikomen en een gezellig samenzijn gezocht werd
door zoovele levers van ideaal en droog brood, die nu alien — nog
niaar tien jaar later — de beroemdheid veroverd hcbben: de dichter

Karel van de Woestijne en zijn broer de schilder Gustave van de

Woestijne, de beeldhonwer George Minne en de schilders Valerius de

Sadeleer, Frits van den Berghe, Leon de Smet, Gustave de Sniet,

(Constant Permeke, Albert Servaes .... Eindelijk scheen ook voor Gustave

de Smet het laatste zwart brood gegeten; reeds had hij de bewondering
gewonnen van de kunstzinnigen en maakte zijn werk kleine triomf-

tochten door de tentoonstellingen in Belgie en daarbuiten ....

Toen kwani de groote nood van den oorlog. Zou nu alles instorlen?

Men vluchtle voor het moorddadig geweld, blijde het vege lijf te kunnen
redden. Die uittocht nit het eigen land, het was de aanvang van een

nieuwen lijdensweg . . . . Men kwam terecht in het gastvrije Holland,
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en was er vluchteling in den nieesl herooiden zin van liel woord. AIs

deel van de massa kwani men lereclil op een kamertje in de gioolslad

Amsterdam, en daar in liet onbekende, le midden van onliekenden,

begon het groole leed liaagzaam zijn bijlend gift in de Smets hart le

droppelen: maanden lang moest hij machteloos een van zijn dierl)are

huisgenooten lichameHjk zien lijden. en intusschen groeide in zijn

kunstenaarsgemoed het bcwuslzijn dat de tijd heens])oedt zonder chit

bbjvend werk van hem ontstaat. Hij was al niet jong meer — van

1877 — en raakte de veertig. Op dien ouderdom komf inslinclievelijk

het begrip dat de tijd van het onbestendige voorbij is, dat men vast-

heid hebben moet onder den voet en richting voor den weg, die le

volgen is. En als nu die weg niet gevonden werd, dan was het

onherroepelijk uit met alle ernstig pogen. Met de wanhoop in het hart

ving hij weer aan. In die donkere Amsterdamsche dagen ontstond een

van zijn mooiste werken: Oniwaken. Het is een arme teekening op

papier. Het is een arm gegeven: een beddebak naast een blanken mnur,

en een vrouwfiguur, dat er halfnaakt in overeind zit. Het Ivan niet

poverder zijn. Maar wat een rijke ziel spreek uit al die armoe! Met

strakke wilskracht werd hier de nood uitgebeeld. Doch zonder wrok.

Teeder omhuivert het belle zonnelicht de jonge vrouw, die, na pijn-

lijken droom, de twijfelachtige belofte van een zonnedag schuchter in

t gemoet ziet.

De ziel overwon. De dageraad ving aan te gloren voor de Smet.

Zijn huisgenoot raakte aan de betcrhand. Er kwamcn vrienden. Er kwam
eenige waardeering. De werklust brak los en het ging met een slijgende

bedrijvigheid zonder ophouden. Er kwam nog lets. Was het nog niet

de roem met al wat hij aan gunsligs meebrengt, het was iets meer,

lets veel hoogers. Als bij zoovele sterke naturen heeft ook bij Gustave

de Smet deze hooge nood van oorlogsellende het wezen uitgediept.

Zijn ziel is als een lotusbloem in den donkeren nacht aan het bloeien

gegaan. Voor den oorlog reeds had de kunstenaar de geringe waarde

ingezien van het weergeven van voorbijvloltende impressies: zijn

Avondstemmingen aan de Leie hebben den ruimen ernst van lang

gedragen aandoeningen, en zijn Eva, die zoozeer de aandacht veroverde

op de Driejaarlijksche, bij het uilbreken van den oorlog nog open te

Brussel, was de schoone vrucht van nogcrnsliger zinnen en ruimer pogen.

Xn waren ceiiler. le midden van de wisselvalligheden van de oor-

logsvoorvallen de aanvoelingszenuwen van zijn sensibiliteit uitgesprie-

teld. Zijn wereld was grooter geworden. De menschheid ging als een

openbai'ing voor zijn verwonderde oogcn op. en zijn kijk op velerlei
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geheiiren eii verscliijnen werd ruinier. Hel was nu voorgoed nil met

hel willen vastleggen van snel vcrzwindende stemmingen. Erwaswijding

over zijn ziel gekomen. Zij zochl hel geheimvolle, trachtle zwaardere,

cosmische stenimen le beluisteren. Dit zijn „groote woorden" . . .

.

Men bedenke echter dat ik niel spreek van een artist zooals wij er

honderden liebben in Belgie. Ik spreek over iemand, wiens werk het

lioogere streven openbaart, dat iemand werkcbjk tot scheppend kun-

slenaar maakt. Wic, als hij, zijn ziel naar aansluiting laat zoeken met

de ziel der dingen, krijgt wijding. Door alle ding, hoe grot" materialis-

tisch ook, licht een geheimzinnige klaarte van innerlijke kraeht, een

essentieele schoonlieid als een afstraling van de lichtbron van alle

schoonheid. Dit is het verband lusschen de dingen en het goddelijke.

Het komt er op aan, dat de kunstenaar vermag jnist di't te zien. Wat
zag de Smet daarvan vroeger? Wat zelfs, toen hij reeds afgebroken

had met het naturalisme en met hel impressionisme, dat er een uit-

looper van is? Nu is hij tot het inzicht gekomen dat de echle kunst
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zich losinaakl van de grove werkclijklicid. llij voelt zich lui wal len

slotte elke mensch van eenige bclcckcnis zith nioet voelcn op deze

wcreld: cen Rol)inson. die, op zijn cihuid. arl)cidl nan zijn IjooIJc, oni

cr vandaan le konicii.

Bij lu't concipiecren van zijn work ontstaat nu l)ij dc Snict, nil de

verdieping en de eoncenlralie van zijn veiniogens, ook iets van de

ruiniheid in den ccnvond, die een zeker leeken is van een krachtig

becldingsvermogen.

Een boer in een dorp is dezen scliilder voldocnde oni een evocatie

le geven van de geweldige nalunrkrachten, die in den nioeizaam

bewerklen bodeni woelen en dc akkers lol barslens loe doen zwellen

van bare groeikrachl. Alles gaat in De veie Aarde niee op het rhylhme

van de vruchlbaarlieid, die door de barende nioeder-aarde been en

weer slrieml: de gang van den boer, de opbouw van zijn stocre lichaam,

de huizen, die schols en sclieef staan en loeh zwaar in den grond,

en de gloeiende Incht daarboven, en bovenal de diepe toon der klenren,

de rijkdom dicr scbakeeringen, lot de consistentie van de pate toe.

Hier juicht de bralle levenskracbt van de veie aarde zich geweldig uit.

Draslisch bijna wordt hier de gemeenscliap voorgesteld tusschen mensch

en natnur. Een Hoeue van Gustave de Smet heeft niets van de hoeve

van Anton Mauve en nog minder van die der Larensche volgeHngen.

Zij is niet uitsluitcnd de hoeve van het Gooi, die met haar zware dak

de heidevrede overheerscht; zij is geworden als de ingesloten rust

zelve. Een Sneeiuolandschap van hem geeft meer dan de peis der

velden in blanke stilte: de aarde ligt er toegedekt als ten eeuwigen

slaap en de boomen staan er in ongeduldige houding te wachten op

een ontwaken, dat nooit meer komen zal. Een blocmstuk met luid-

opgahiiende kleurtonen, die wegvibreeren in verzwakkende scbakee-

ringen, wordt een ruischcnd lyrisch kleurgedicht. Een ontwakend

meisje, dat opziet naar de koele ochtendlucht van een dag, of deze

misscliien verademing brengt, is een pijnlijke visie van verUitcnheid.

Een boerekind te midden van hekierkleurige bloesems wordt een

beeld — niet een zinnebeeld — van alles wat Lente is en jeugd. Een

Auond gaat lijken als de avond van nu en altijd. Een landschap als een

samenvatting van een heele wereld. Aldus verruimen de voorstellingen

in de atmosfeer van zijn kunstenaarswezen. De dingen verliezen bun

individueele eigenschappen. Zij worden als algemecne verschijnselen,

met scherpe karaktcristiek weergcgeven.

Het zou verkeerd wezen dit streven naar veralgemeenen te gaan

beschouwen uitsluitcnd als ecu gcvolg van den invloed. dien (lustave
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de Sinet in Holland ondcrginsi van de jongc Amslerdamsche school

on van Jan Sluylcrs in l bizonder. Slellig hcefl het verkeeren met hen

en hun kunst hem voor goed bekecrd tot het expressionisme, in zoo-

verre deze nieuwe kunstopvatting" alien louteren schijn en alle licht

vcrzwindende stemming misprijst en wil vorschen naar het wezen der

dingen, naar de ondergronden der verhoudingen, naar ecn uitbeelding

van de duizendvoudige verschijningen in cen kernachtigen vorni.

Maar hoeveel meer hebben, onbewust, zijn natuurlijke aanleg en zijn

levenservaringen ertoe bijgedragen om dezen kunstenaar te brengen lot

een ruimere aailschouwing en tot een gedegener, vasteren stijl dan

de Bclgische impressionistische school hem had geleerd ! Dit is de

innerlijke waarde van zijn kunstenaarstalent; deze artist, zoo vatbaar

voor elken indruk, kan zich wel een poos laten verleiden tot het

dwcpen met stellingen en richtingen, doch wat hij in zijn kunst geefl

is: geheel van zichzelf. Zijn expressionisme is geenszins van HoUandsch

maaksel. In het Belgie van voor den oorlog, waar alle Internationale

kunstrichtingen samenkruisten, was hij reeds in aanraking gekomen

met de kunst der expressionisten. Zijn laatste werken, aldaar ontstaan,

die, met andere, als de voorboden werden begroet van een nieuwe

evolutie in de Belgische kunst, zijn er de blijvende getuigen van hoe

deze kunstenaar uit voile ovcrtuiging. buiten alle getheoretiseer om,

naar een diepere kern zocht. Geen neo-romantisme, geen realisme,

geen impressionisme vooral. Geen valsche gemoedelijkheid van begijn-

hofstadjes met peiselijkc huizeljes achter een slapende gracht en wat

laten zonncschijn op de geveltjes, geen kleurige landschappen en woelige

Stadsgezichlen, geen straknauwkeurige weergave van het geziene met

al de harde concreetheid van het werkelijke of van den schijn der

dingen in wisselende atmosfeer en licht. In deze werken openbaart

zich reeds de zucht om tot het wezenlijke door te dringen, de wil om
veel te zeggen met weinig woorden, de poging om te geraken tot de

synthese, waarnaar de nieuwere tijden zoekende zijn. En zijn werk,

gedurende de laatste jaren, in Holland met koortsachtigen ijver en

pijnlijk beproeven voortgebracht, is doorgaans rijker aan inhoud dan

veel expressionistisch werk der Hollanders, die vooral uit zijn op

rijkdom van techniek.

Met de expressionisten van Holland — en van elders — heelt hij

geheel gemeen de maniielijke durt" om zijn ruimere conccpties uit te

beelden in breede vormen en kleurvlakken. Al te weinig waardeert

men wat er ernstigs ligt in het bedoelen der expressionisten: velen

meenen hun toeleg om den vorm te vereenvoudigen te moeten ver-
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klarcn door ecu vcrniindcring van de aaiidaclil, buslccd aan hcl omzet-

Icii in lijn cii kleur van wal in den liecsl en liel genioed van den

schildcr leefl. Dit is waar wal de epigonen i)elreri. Doch de welmee-
nenden zoeken angslvallig cm eikc lijn en lijnoplossinif. elk vlak en

vohimen, cike scliakeering en elk rliythme de volsle uildrukkingskrachl

le geven en uit den opbouw van alle deelen, waarbij alle nevendcelen

wegvallen, een krachlig sprek'end geheel te niakcn. Haasl geen lijnen-

perspecliei" nicer, en geen lichtperspectief. Geen geniakkelijke vervloeiing

der schakeeringen. Voile kleurgamnia's. Zwellende iliyllinien. Bon-

kige vormen.

Dit werk komt bots op u aangerukt, het overrompell u, hoe gij

ook wilt tegenworstelen met uw overgeleverde kennis en wijze van

zien. Het dwingt u, zijn monumentaliteit te aanvaarden en zijn voile

vlakvulling. Het drukt u de beteekenis op van de karakteristieke

lijnen en vlakken. Gij moet de sonore kleurensymphonie voor lief

nenieii. omdat met zooveel spannende overgave gewerkt is aan velerlci

schakeeringen. En gij huivert mee met de hooggestemde schilders-

weelde, die zich hier uitgalmt in een opbruising van overdadig Icvens-

gcweld. Een schilderij uit Guslave de Smels laatsten tijd lijkt op het

eerste zicht oproerig tumultueus van lijnenbeweeg en kleurgroepeering.

Hoe komt er echter, bij aandachtiger toeschouwen, de rust uit te voor-

schijn, de rust van gerijple kunst! In een werk ah De i>eic Aarde gaan

alle lijnen mee met den zwaren gang van den landman, die zelf ver-

groeid is met den grond en het dorp : de velden golven, de boomen
buigen, de huizen en de kcrk gaan mee; en gcweldig gloeien de kleuren

tegen elkaar op en de hemcls laaien; en toch, hoe is hier gedoeld naar

afgewogenheid, naar evenwicht, hoe is hier getracht om in het groote

vlak, dat te vullen was, alles wat geen rol speelt weg te laten en elk

deel zijn voile rol te geven, tot de honderden tinten toe, die in den

bruinen bodem te glansen liggen.

Wat Guslave de Smet in deze laatsle jarcn van zooveel toewijding

en strakke werkkracht reeds bereikte? Nog lang niet alles wat men
van een talent als het zijne mag verhopen. De mensch in dezen kun-

stenaar is niet voldoende tot rijpheid gekomen, opdat zijn beschou-

wingen ons geweldig zouden aandocn, en ecu Icvensinzicht zouden

bijbrengen, dat voor ons een vcrrijking met substanlieclc geeslelijke

waarden kan beteckenen.

De vraag of het ooit zooverrc komen zal lijkt al heel overlollig.

Het anlwoord op zulk een vraag kan niet anders wczen dan : waar-

schijnlijk wcl, misschien niel. Alle voorspellen op grond van dc kosle-
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lijke beloricii, in hcl liuidig werk le onclcrkennen, blijft steeds gewaagd.

Doch er is eeii fceken dat tot groote hoop aanleiding geeft: dat de Smet

zelf nog steeds onvoldaaii blijft over het reeds bereikte en den vasten

wil heeft oni ahnaardoor te zoeken. niet naar ,,\vat anders", doch

naar verdere verdieping en verfijning.

Ik ga niet over tot het opsommen en beschrijven van het vele

werk van dezen veelzijdige. Het lag alleen in mijn bedoeling eenigs-

zins een duidelijker inzicht te geven in zijn kunst, en ik beperk mij

tot deze kenmerkende algenieenheden, het aan den goedwilligen lezer

overlatend de rest te doen op tentoonstellingen en met behulp van de

hierbij gevoegde afbeeldingen, waarbij, jammer genoeg, de rijke klcu-

righeid, te loor gaat en vele valeurs verkeerd nitvallen.

Alleen wil ik nog even in overweging geven welk een kracht van

zulk werk zal kunnen uitgaan tot verjonging van de kunst in Belgie,

wanneer het er in zijn geheel zal geopenbaard worden na den oorlog.

Het zal er dan niet alleen zijn, in zijn aard. Evenals Gustave de Smet

gingen, \66v den oorlog, een pleiade stevige artisten deze richting uit:

zijn broeder Leon, Gustave van de Woestijne, Albert Servaes, W'illem

Paerels. Constant Permeke en eenigszins ook hun oudere: Valerius

de Sadeleer. Zij leven nu in ballingscluip. maar vinden weer aanvoe-

ling met elkaar. I^ij hen shiiten zich aan, architecten als Louis van
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derSwaelmcMi en Huib Iloste. Ook woordkunsk'iianrsals AiuIit di- Hiddcr.

Yccl laat voorzicn dal dcze groep dcr Ofwii Wegcn in hcl vcriiifuwdc

Belgie ecu kcail)en(lc van jongcMTii zal meerukkcn naar niciiwe

veroveringen. In het Belgie, dat steeds oidvankelijk bleek voor fiisschc

bevruchtende begiiiselen, was hel nooit noodig dat vooruitstrevers bal-

dadig optraden, en deze jongeren — eigcnlijk al gcrijple kunstenaars —
zuilen er ook niet moetcn optreden als I'analicke verkondigers van cen

nieuwe leer. In werkelijkheid zetten zij de evolutie voort van luigene

Laermans en James Knsor, van Evenepocl en Jacob Smils, die reeds

de volste waardeering verworven hadden. Waar het de krachl van

iiitdrukking gold waren Laermans en Smils hun te voren: en geen

vermocht het beter dan Ensor in aanschouwelijken vorm om te zetten

de onttakeling en paradoxale tegenslellingen in de gecompliceerde

ziel van het moderne groot-stadsleven : deze vreemde toovenaar heeft

met zulk een scherpen zienersblik den bespottelijke waan van uitcrlijke

verschijning en de tragiek der diepere onlroeringen in het innerlijk

leven van den modernen mensch nifgesproken dat men er wel voor

beducht mag wezen of het modern levensbegrip der jongeren van

zulk een hoog gehalte is als het zijne .... Wat wij bij hen zich zicn

voltrekken is vooralsnog meer een evolutie van schilderachtigen aard

dan van intellectueelen aard. Misschien wordt het een evolutie ook

van intellectueele kracht. Althans reeds hun bedoelingen zelf zuilen

een heilzamen invloed hebben en alvast meer synthese brengen in

de huidige Belgische schilderkunst, waarin al te zeer ontbindende

krachten werkzaam waren.

LEO VAX PUYVELDE.
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KUNSTBERICHTEN VAN ONZE EIGEN
CORRESPONDENTEN

TENTOONSTELLINGEN
DEN HAAG :-:

. Kr.AMKR t PULCHRI
SrUDIO 3^ Geen krach-

tige schildersfiguiir was

M. Kramer, wel eene die

nog met vezelen verbon-

ilcii was aan de Haagsche

School en deze liefhad.

Op de tenloonslelling van het work der leden

stuurde de schilder Kramer nog een paar van

zijn groote doeken in, in den loop der tentoon-

stelling stierf hij en nu hangt cr zijn werk

als een laatst getuigcnis. Soms lieeft Kramer

meer en verder getast; cenige voortrefTelijke

kleine doeken van een ontroerend stemmings-

leven liggen mij in de herinncring, doch

deze werken ter tenloonstclling thans in

Pulchri zijn de doorsnee-maatstaf van wat

hijalskunstenaarwrocht. Van wintergczichten

bij dooi weer hield Kramer, wanneer het

sterke wit is vervaagd en een dof lichtloos

grijs hemel en aarde aaneenbindt. Het groot-

sche van zulk een landschap ligt in zijn fijn-

heid, in de teerheid waarin de grijze ncvels

liggen uitgesponnen, waarin elk strnikje, elk

boompje aan den horizon, elk riet op den

voorgrond opdoenit.

Een vroege ochtend in het I'^ssche vecn van

Oisterwijk is cvencens rijk aan deze grijzen

door den schilder zoo gelicfd. Het licht breekt

in de verle uit de bleeke nachtlucht open,

de boomen staan nog roerloos te droomen
en het eenige, dat leeft, is de wilde eend, die

nimoerig met de vleugels slaat in het water

en den ban van nachtelijke stilte breekt Een
stemmingswerk is dit landschap opnicuw,

gevoelig vertolkt door een, die onverzwakt

zijn schilderslust uitvierde, al mocht dan de

dood reeds lang op hem loeren.

Voorts brengt de tentoonstclling knappen

arbeid van Jiirres, die thans debuteert en

frisch bloed in de zalen brengt met zijn forsch:

Samson en Dalila; Haverman stond een zijner

schoone mocderstukken af, waar heerlijk

zuiver en doorschijncnd teer het kindje op

voorkomt, v. d. Hem komt met een aanvan-

kelijk verrassenden doch bij langere boschou-

wing niet aan belangrijkheid winncnden

Volendammer. Willy Sluiter daarentegen is

met zulk een wijdbroek op zijn allerbest.

Fijne schetsen van v. Jole, van Ritsema en

een zomerlandschap van Vreedenburgh ver-

dienen de aandacht. Zilcken, Frans Oerder

en Ype Wenning zijn op bun best. En dan

is er een voortreft'elijke de Zwart; een koc-

markt te Hilversum.

ALHERTINE DRAAYER-DE HAAS.

STERFGEVALLEN
C. L. DAKE t

Een bckende figuur uit de Amstcrdamsche

kunstwereld is heengcgaan; in Augustus over-

leed professor C. L. Dake. Hoe zecr men deze

kracht van de Rijks-Academie zal missen.

(laiirvan hcbljcn zijn vclc Iccrlingon na zijn

dood getuigd en niet het minst Lizzy Ansingh,

die een korten ontroerenden afsclieidsgroet

aan haar meester schreef.

Dake werd in 1857 te Amsterdam geboren

en maakte zijn studictijd cerst tUiar, maar
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vcrder lioofdzakclijk in licl buitcnland ddor.

Rccds ill 1-iiO werd hij vanuit Brusscl te

Amsterdam aan de Academic benociiui en

van dat moment af is hij voor het kunstlcven

in de lioofdstad van beteekenis en waarde

geweest. Een lijdlang was hij voorzitter van

Arti et Amicitiae en in het bizonder bezat

Dake de geschiktheid om groote expositics te

organiseeren, zoowel in Amsterdam als in

hot buitcnland. Men herinnert zich hierbij

onwillckeurig Mesdag - beiden was dat gemak

eigen om op kunstgebicd goede relaties te

onderliouden. Tevens schreef Dake geregeld

kriticken over bccldende kiinst. Het is natuiir-

lijk, dat bij het kenteren van liet getij de

opinies sclierpcr tegenover elkaar kwamen

te slaan, maar dat ncemt niet wcg, dat Dake

eerlijk te wcrk ging en dat velen hem dank

verschuldigd blijven. Van zijn oeuvre zijn het

bekendslc de groote etscn naar oude mccsters

en naar de meest beroemde werken uit de

modcrne Fransclie en Haagselie Scliool

^'^s4^^.^^.^^'^ «»'S>^^ ^'S

ALBERT HAHN t

Een anderc kunstcnaar ovcrlced evencens

in Augustus: Albert Hahn, 41 jaar oud. Ook

hij woonde in Amsterdam, in de onmiddellijke

nabijhcid tcnminste, maar van uit zijn hoekje

is Hahn niet vaak in het kunstenaarsgewocl

van dc stad te zien geweest, een kwaal hield

hem in zijn eenvoudlgc werkkamer gevangen.

Met het Amsterdamsche kunstlcven heeft hij

nooit lets uit te staan gchad, maar dit heeft

niet bclet dat zijn naam het hecle land

door een groote bckcndheid verkreeg. Hoe

velen van verschillendc richting hebben de

prenten van zijn Notenkraker icdere week

met gretigheid bewonderd! Men kan waarlijk

sprekcn van zijn Notenkraker, want het meest

<loor zijn geest was dit Zondngsblad van zoo

groot belang gewordcn. Veel moct de S. D. A. P.

aan dczcn niakkcr, aan dezen strijder verliezen

die bun politickc overtuiging zoo onder iedcr's

oogen bracht — nicer nog is er voor de Hol-

landsche kunst met zijn dood vcrloren. Een

tcekenaar, een karikaturist als Hahn is cr

geen tweede. Wij bezitten een Braakensiek, Jan

Sluiters, Hacmakers, Willy Sluiter, Jordaan

en „Jantje" van de Greene, die ons telkens

prenten geven, wclke van belang zijn, maar

Hahn had zijn eigen bizonderen stijl en door

zijn slerke overtuiging gaf hij dikwijls icts

nicer. Hoeven wij nog te herinnercn aan de

seric van Abraham den Gcweldigc. aan Heems-

kerk en anderen (en toch liceft Hahn de

politickc tegenstanders, die hij hekelde zoo

min in levenden lijvc kunnen waarnemen als

zij hem) aan zijn oorlogsteekeningen? Holland

zal dat alles niet zoo licht vergctcn.

Uit het volk voor wiens belangen hij streed,

is Hahn voortgekomen — hij had moeilijke

jaren, maar van 1902 af, toen zijn carriere

als karikatuur-teekenaar van het Zondagsblad

met de meest simpele hulpmiddclen begon,

heeft hij bier overal belangstcllingondervon-

den. Gcdurende zesticn jaren werkte liij onver-

moeid, steeds gerced, scherp, bijtend en zeker.

Bij die nooit falende energie en het afgeslooptc

zieke lichaam glijdt dc scliini van Van Hoy-

tcma langs ons been: Van Hoytema in schijn

geheel verschillend van Hahn. Hij kocsterde

of plaagde onscbuldig van zijn zickbcd af

zijn vogels en zijn beesten. Hahn deed het

met felhcid zijn vriendcn of zijn tegenstanders,

maar beiden waren oprecht kunstcnaar en

hun natuur deed in eenvoud en blijmoedig-

heid niet onder.

J. Z.
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ooK (le vijfde maal wordt Hums eon jaargang van

..Onze Kunst" in de ballingschap voleindigd. De

vcrlossing nadert; wanneer deze regelen verschij-

iien is zij wellicht reeds een voldongen feit. En
wij gevoelen Hians andermaal de behoefte, om een

woord tot onze lezers te richten.

Vooreerst een woord van dank. In liet Januari-

numnier van 1!)15 spraken wij het vertrouwen uit, dat het Neder-

landsche publiek, waarop wij toen uitsluitend waren aangewezen, ons

meer dan ooit zou steunen bij het volbrengen onzer dubbel zware

laak. Dit vertrouwen werd niet beschaamd. En ook onze Nederlandsche

medewerkers zijn ons getrouw gebleven ; wij gedenken dit met dank-

baarheid.

Wij zullen er misschien eenmaal toe komen om onze ervaringen

uit die lange, bange jaren te boek te stellen, voor wie 't interesseeren

mocht, hoe een zoo broos scheepje als een kunsttijdschrift den wereld-

storm mocht trotseeren. Het kompas, dat ons den weg bleef wijzen,

was ons onwankelbaar vertrouwen in de toekomst; het gaf ons, ook

in de donkerste dagen van den wereldstrijd, toen de eene katastrot'e

volgde op de andere en onze onafhankeUjkheid reddeloos verloren

scheen, den moed om tc volharden. Het voornaamste: ons vrije woord,

hadden wij gered ; het was, met opoffering van have en goed, niet te

duur betaald.

Maar wij wiklcn thans niet sciiouwen in lict vcrleden, docli in de

toekomst. Wat „Onze Kunst" tot nu toe heeft tot stand gebracht.

mogen anderen beoordeelen. Maar hare taak is niet ten cinde, en zal

niet ten einde zijn zoolang er kunst bloeit op het gebied der Neder-

landen in den meest uitgcbreiden, historischen zin : in Belgic zoowel

als in Xederland, in de Vlaamsche zoowel als in de Hollandsche en

Waalsche gewesten.

Die taak willen wij thans met nieuwe kracht en nienwen moed

Onze Kinst. lieel XXXIV, Oeccml)!



AAN ONZE LEZERS

voortzelten. Wij zijn ons welbewusl van de onvermijdelijke Ickorlko-

mingen dcr laatsle jaren ; en de moeilijkhedcn waarmede wij nog

steeds te worstelen hehben, zullen ook niel door een wapenstilsland

worden weggcruimd ; slcchls langzaam en geleidelijk zullcn weer

eenigszins normale locstanden kunnen wederkeeren. en zal ook dil

lijdschrift zijn uitzicht en zijn onivang van welecr weer nioi^en lerug-

vinden en — naar wij hopen — oveiiielTen.

Daarom is de stenn van alle l)ehingslcllenden ons op dil heslis-

sende oogenblik noodzakelijker dan ooit. Dal onze lezers ons ook

thans getrouw zullen blijven, is de hoop en het vertrouwen waarmee

wij onzen zeventienden jaargang sinilen.

RED.

142



THIJL ULENSPIEGEL IN HOUTSNEDE

uiTEN'ANT Paul-Augusle Masui-Castricque heel't het

iiK't patriolische stoutmoedighcid en niet geriiige

verbceldingskracht aangediirfd, om in ecu reeks

van vijr-en-vijrtig hontsneden De Cosler's legende

van Thijl Ulenspiegcl in hare geestelijke en histo-

sche beteekenis uit te beelden ('). Zijn doel was
blijkbaar veel meer om le transponeeren en te

doen raden, dan wel om in den convenlioneelen zin van het woord
le illuslreeren; een nadere beschouwing van het behandelde ondcrwerp

en de toegepaste werkwijze zai aantoonen hoe veleiiei en hoe zware

eischcn door des schrijvers verhaal aan de hulpmiddelen der symbo-

Hsche of ilhistratieve kunst worden gesteld.

Men hecf't in de critiek meer dan eens het verhaal van Thijl Ulen-

spiegeFs avontnren vergelekcn bij die van Tom Jones in het 18e-eeuwsche

Engeland, of van Don Quixole in het Spanje der Renaissance; immers
worden de drie picaresco-romantische geschiedenissen begeesterd en

gedragen door een bnitengcwone gave tot de kenschelsing van het

nationale karakter. Maar het Vlaamsche epos (en minder is het niet!)

doet heel wat meer dan den lezer vei;strooien en onderrichten. Het

is samengesteld uit minstens drie verschillende en onderling niet gemak-

kelijk in overeenstemming te brengen elementen. welke door den

schrijvcr zoo kundig versmoltcn wcrden, dat elk beurtelings den lezer

aantrekt en boeit — den meest oppervlakkige alleen uitgezonderd. .De

oorspronkelijke legendarische Thijl van de volkstraditie is, natuurlijk,

een looze guit, wiens poetsen, aan paters en marskramers, aan pelgrims

en herbergiers gebakken, doen denken aan dergelijke verhalen van

boert en kortswijl die in alle landen heerschen tusschen de tijden van

(') La Legende de Thijl Ulenspiegcl. 55 bois graves originaux par Paul-Auguste Masui-
Castricque. — Edite par lartisle. Iniprime par E. & S. Butler, 148, Stroud Green Road,
Londres. Voor Nederland: Scheltema A- Holkcmas Boekhandel, afd. Plaathandel, Rokin 74,

Amsterdam, (1917), in-folio. — De hierbij gaande afbeeldingen zijn aangemaakt op ongeveer
'/a der oorspronkelijke houtsneden, welke nieestendeels ongeveer 36 x 26 cM. grool zijn.
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Chaucer en Rabelais. Hun satire was te goedaardig om diep bijlend

te zijn, en hun hoofddoel was eenvoudig om Ic amusceren. Zoo bestaat

de grap, waarin de naam Ulen-spiegel zijn oorsprong zou vinden,

in bet verloonen van een tooverspiegel in een kerniislenl, waar de

spullebaas voor een paar stuivers aan zijn pubHek de loekomsl voor-

spelt. Hoewel Masui-Caslricque twee of drie dergelijke episodes behan-

delt — de smulparlij van twaalf blinde bedclaars in de Tronipe te

Ukkel, op kosten van den Deken, en het verkoopen van wonderpakjes

die een grof surrogaat bevatlen voor graan, te Jeruzalem op het H. Graf

gewijd, aan een paar gierige Joden te Hamburg (PI. 9 en 10) — is er

niets comisch in deze platen. De Rabelaisiaansche humor van Thijl's

vroegste zwerftochten, en de Gargantuaansche eetlust van zijn metgezel

Lamme Goedzak, die een navolger van Hogarth rijke stof zou bieden,

worden feitelijk voorbijgegaan. De kunstenaar schenkt slechts geringe

aandacht aan het eet-, drink- en lachlustige voorspel. dat in het verhaal

zulke kostbare tegenstellmg vormt tot de donkere ellende die volgt.

Deze leemte zou een ei^nstig verzuim mogen heeten, ware het niet

dat het meest bezielde element van De Costers meesterstuk gelegen

is in de knappe herschepping van de boersche legende in een hislorisch

verhaal. Thijl gaat over van guitenstreken tot tragische daden. Zijne

geboorte doet de schrijver samenvallen met die van Philips 11. en zijn

leven tusschen 1550 en 1584 is niet alleen een doorloopend commen-

taar op, maar ook een belangrijke factor in de lijdensgeschiedenis der

Nederlanden, van af de invoering der Spaansche Inquisitie tot aan

den moord van Willem den Zwijger. Door heel dit tijdperk van angst

en wantrouwen speelt hij een verborgen maar doeltreffende rol,

spionnen betrappend. strijders aanwervend, wapens uitdeelend, of met

Lumey's Watergeuzen meevechtend. Zijn ijver voor het openbare

recht is aangespoord door het private onrecht, want zijn vader Claes

werd tot den brandstapel gebracht op valsche beschuldiging van ket-

terij, — zijne moeder en hijzelf werden gepijnigd, terwijl de moeder van

Nele, zijn zoetelief, voor hekserij veroordceld werd tot de waterproef.

Hoe heeft Masui-Castricque deze dicht dooreen geweven stof van

huiselijke en openbare gebeurtenissen behandeld? Hij heeft er geens-

zins naar gestrcefd om te types te individualiseeren en de lotgevallen

van een enkel gezin te volgen, alsof hij een historischen roman van

Scott of Dumas te behandelen had. Zijn doel is veel meer geweesl

om op elke prcnl den stempel lo drukken van lets wijders en diepers

dan het noodlot van een mensch, en den hci'ligen strijd om het bestaan

van een heel volk te doen gevoelen. Zijne visie is nooit objectief, maar
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THIJL ULENSPIEGEL IX HOnsXEDE

R-A. MASUI-CASTRlCyUE: De brandstapcls der Spaansclic-

Inquisitie.

het onderwerp, door een gekozen gebeurtenis geleverd, wordt subjcclief

vergroot. Achter de poppen van het verhaal staan de machten die aan

de draden trekken. Misscliieii kan geen beter voorbeeld van die zuiver

symbolische wijze van behandcling gegeven worden dan P1.14, waar-

van het opschril't hiidt: Siir Ics huchers de rinqiiisilion espagnole fii-

inait la graisse des oiciiines. De teekening zelve vertoonl een paargroole

prelatenhanden. zegenend uifgestrekt over opiaaiende vlammen, en

van elken vinger bengell een geraamte aan touwtjes, een doodendans

uitvoerend rond de brandende niartelaars. In andere gevallen wordl

het effect veeleer verkregen door vervorming en weglating van delaik

PI. 13 (de pijniging van Thijl en zijn moeder Soetkin) geeft een indrnk

van duivelsche wreedheid door het voorstcllen van monstcrachtige en

wanstaltige fignren in pkiats van die van slachtotlers en beulen, niaar

de nienschelijUe trek wOrdl bewaard door een conventioneelen, gra-
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celijk gebogen Spaansclien soldaat in den atlilcrmoiid, wiens laak hel

is een waarschuwend viiur le slokcn.

Hct derde en meesl subliele eleiiicnl dcrgcscliicdciiis, dal dc luiiiio-

rislische zoowel als do jiolitieke hcstanddcelcii crvan ovcrlrcri, wordl

geleverd door mysticke lussclicnspeleii, waar Thijl en \elc mel loover-

zalf besmeerd worden, en mcegesleepl in een warreling van cosmische

vcrschijnselen, en liunne schanicle personen verzwolgen worden in

den stroom der wereldmachlen. In den Saljbath der Lentegeesten,

wanneer de Winteircus overwonnen wordt, en de geeslen der wouden,

wateren, mijnen, bloemen en stcrren dwarrelen in scheppende vcnuk-

king, wordl Thijl begroet door hun {)rofetisch gezang: ^Attends, entends

et vois, Aime les Sept, et k\ Ceinture." Deze woorden verbinden de

heroprijzing der Nederlanden van staalkundigen dood met de jaarlijksche

herwording der natuur, want de „zeven" worden in een Uiter visioen

verklaard als de vervanging der zeven nationalc zonden door nationale

deugden en de ,.ceinture"' is de unie der noordelijke met de zuidelijke

provincies. Door de kraclit der bovennatuurlijke sanctic, is do zending

van Ulenspiegel aldus in het dichterlijke verheven en de personages

der legende worden in een nieuwe glorle gehuld. Thijl verpersoonlijkt

nu den geest van Vlaanderen, Nele het hart, de gemartelde Claes den

moed, de steeds gulzige Lamme de maag. Het spreekt vanzelf dat,

zoo alleen letterkundig genie van uitzonderlijk gehalte de eenheid en

waarschijnlijkheid dezer figuren in transities van realistisch proza tot

verheven poezie vermag te bewaren, deze transities hooge eischen

stellen aan de plooibaarheid van een illustrator. De bijzondere gaven

van kunstenaars als Botticelli of William Blake zouden er noodig zijn,

cm de Coster's hoogste vlucht in het rijk der verbeelding naarbehooren

te vertolken. In ieder geval heeft Masui-Castricque het nicl beproefd

om tooneelen uit te beelden, welke in een bovenaardsche omgeving

plaats vinden. Het gevolg is scherper concentralie op werkelijke gebeur-

tenissen, hoe verschrikkelijk ook, die voorgesteld worden met genoeg-

zaam veroorloofd symbolisme om den kunstenaar voor het verwijt van

tbtogrnfischc nauwkeurighcid te vrijwarcn. Het is vaak wijzer om
mensehelijke daden te vergrooten, dan om bovenmenschclijke fictie

te verkleincn.

Er dient gezegd, dat 's kunstenaars doel nauwkeurig is omschrcven

en tocgelicht in een opdracht-voorrcdc, waai'uit blijkt waarom de

boerlige zoowel als de bovenzinnelijke zijden van het onderwerp

geheel ondergeschikt zijn gemaakt aan de Noorstelling van wreede.

mensehelijke werkelijkheden. Aan zijn hroedei-. kapilein in hel Belgiseh
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P.-A. MASUI-CASTH1C(JUE: Tliijl en Lami:

de Geuzen.

sniedeii wapciis voor

leger, aan de soldatcn van Antwerpen en van den Yzcr, aan de mar-

lefaren der Duilsclie vervolging, aan den heldenmoed van krijgslieden

en burgers draagt de kunstenaar zijn werk op. Hij herinnerl aan den

opstand der (ieuzen. ..De moreele en physieke verdrukking der Bel-

gische provincies" zegt hij:(^) .was het eerste bedrijf van ecn roode

tragedie, die bloedige en glorierijke uren telde. De opstand der Neder-

landen tegen een alschuwelijke overheersching triomfeerde. Thans her-

leeft dezeifde slrijd tusschen den zwakke, die eerlijk is, dapper en vurig

apostel van algeheele vrijheid, legen den machtige, den tyran, die

geweten en lichaam verdrukt .... De herinnering aan de donkere

tijden van het verleden, de naani onzer groote martelaren is steeds

(') Wij vertak-n.
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P.-A. MASUI-CASTUICQUE: ,.La Gilinc
'

(Ic weersniiii v;in lid wooi'd

Vrijlifid. door lii-cl ecu klciii

\()lk uily,c'kic'k'n. Ku df IkuiI noop

den vcrdrukker, wie liij ook zij.

is de grondsUig der Ik-l^isclic

dappcrheid. Daarom heb ik ge-

mecnd dal liet werk van Charles

(Ic (loslcr. in lioulsncde vertolkt,

i't'LMi nicuw niaar cen hcrnienwd

L>'t'Uii.i;c'nis zou atleg.t:[en van den

i^cc'sl (lie ons land in (k' Kie zoo-

wcl als in (k> 2(lc eeiiw, tcgen

ecn gelijkcn vijand in hel harnas

joeg. Thijl Ulenspiegel is de geesl

der vioolijkheid, van den kalmen

en soms naieven heldenmoed,

van hel vnrige streven naar een

schillerend ideaal, en, in zijne

tallooze legenden is hij niel een-

voudig de zoon van Claes den

kolenbrander, niaar de Belg, in alle uitdrukkingen van het dagelijksche

leven, tragisch en koppig in den sliijd, lachend als de zonneschijn

tusschen twee gevechlen ....'"

Ondanks het historische parallel dat dit protest in beeld tegen

verdrukking bezielde, bevatten de illuslraties geen verwijzing tot heden-

daagsehe toeslanden. Hun beroep is eerlijk en krachlig retrospeclief;

zij zullen gewaardeerd worden om zuiverartistiekeredenendoordegenen

wier oordeel niet door politieke vooringenomenheid beinvloed wordt.

I^en eigenaardige antithesis tusschen schrijver en illustrator, welke

zou schijnen den uitslag in gevaar te brengen, valt herhaaldelijk in

het oog. Terwijl De Coster, evenals Dank', in moza'iek werkte, en

ontzaglijke lafereelen samenstelde met onk-lhare. nauwkeurige, kleine

details, zoodal de lezer tevens overbluft en overtuigd is, wijkt Masui-

Castricque zelden af van een zwaar gehoudeu omlreklijn. opeengepakte

figuren en fragmentarisch bijwerk. De figuren zijn reusachligen drukken

kracht, afgrijzen. sluwheid uit, of wat het tooneel ook vergen nioge,

maar ze zijn nooit geindividualiseerd, noch worden ze, in opvolgent-

lijke leekeningen, met gelijke persoonlijke atlribulen voorgesteld. Zelfs

Thijl, de hooklliguur, is voor hel oog oj) verre na niel steeds dezelkle

Thijl: hij is ,,de Belg". Dil ondergeschiki niakcn der persoonlijkheid,
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P.-A. MASl'I-CASTRICQUE: Regen te Meulestcc.

hoewcl het dcMi gano- van hct verhaal scliijnt te belemmcren, draagl

bij tot het naslreven van het Uitente doel oni de volkshewcsing en de

volks-emotic te doen gevoelen. Onder de beste tcekcningen, waar een

mcniglc de voorstclling vult en haar deel aan de liandelhig heel't,

niogcn PI. .')2 en '.VA vermcld worden, waar de Geuzen zich schuil

houden of nagejaagd worden in de bosschen, en, op kleine schaal,

de prcnten waar de prediking van nionniken en hervormers worden
voorgesteld. In zulke tooneelen wordt een effect van heftige beweging

en chaotisch geweld voortreflelijk te weeg gebracht door groepeering

en gebarcnspel dcr menigte. Een overvloed van zulke prenten zou

echter vermociend werken en gaarne gaat men tot dezulke over, waar

kracht met eenvoud samengaat. PL 29 (Thijl en Lamme smeden

wapens voor de Geuzen, bij nacht, in de smidse van Wastede, te

Lokeren) geeft een goed voorbeeld van ingehouden, decoralieve kracht.

De daksparren in onvoltooide lijnen aangegeven, doen denken aan

gedragen speren en de strengc soberlieid van detail doen de neerzit-

tende arbeiders uitkomen in krachtig reUef.

Eveneens in tegenstelling met de meer ingewikkelde en het'tig

bewogen tooneelen zijn sommige goed uitgevoerde vrouwenhoofden

van trotsche en sombere schoonheid. Allercerst valt daarbij te vermelden

PI. 34, La Giline, de spionneerende courtisane van Kortrijk, welke haar

mandoline omklemt, en met gebiedenden blik en mond haar zelfbe-

wuste macht laat gelden. De beschaduwde wangen en de Mephistofeli-

aansche hoornen van den tulband verleenen een onheilspellende

beteekenis aan de fiergedragen buste en den flink gemodeleerden arm.
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Met paar hoofdeii in PI. 31. getitcld ,,Ueii[en te Meulestee" mag als

lypisch geldeii voor de onafhankelijUe Uracht van den illustrator. Hct

zijn de hoofden van Boelkin en Tiiijl, die beschutling zoeken voor een

plolse regenbui, na een toevallige ontnioeling in liet boscli, en hiin

onlmoeting is het voorspel tot de half grappige, half Iragisclie ontmas-

kering van den rooden Proost Spelle, die de omliggende dorpen onder

een schrikbewind door marleling en lyrannie op kleine schaal gebracht

had. Spelle komt eigenlijk niet voor in deze porlrellcngalerij, niaar zijn

wreedheid kan gcraden worden in de vluchtige bleekheid van Boelkin

en in ThijTs grinimige uitdrukking, die weerwraak voorspelt. De aan-

gezichten zijn machtig van uitdrukking en dragen hun eigen stempel,

ongeacht het verbaal, waarvan ze veeleer den geest kenschetsen dan de

gebeurtenissen uitbeelden.

In een tijd dat de moderne kunst zoo hoogelijk de vrijheid eischt

om representalieve methoden te verwerpen, ware het ijdel om haar

dit recht te betwisten. Er kunnen lieden gevonden worden, zelf's

onder kunstenaars van naam, die het zullen afkeuren dat in Masui-

Castricque's teekeningen de menschelijke anatoraie zoo vaak gcknot,

verwrongen of overdreven wordt, ten einde psychologische waarheid

ten koste van physischc nauwkcurigheid uit te drukken. ledere teeke-

ning moet naluurlijk op zichzelf staan of vallen, en we zijn er verre

af te beweren, dat in ieder geval het bereikte doel de gebruikte mid-

delen wcttigt. Maar er is een arsenaal, waar kunstenaars van iedere

school wapens kunnen vinden, die doeltretTender zijn dan eenige andere

lot het uitdrukken van onpersoonlijke sciioonheid en van abstracties

als liehl, siielheid, somberheid, groolheid. Dit is het arsenaal der

Natuur, en de wapens worden gevonden in de behandeling van wolken,

vlammcn, water, boomen en dergelijke zaken. Masui-Castricque heefl

handig gebriiik gcmaakt van de eigenaardigheden van het Vlaamsche

landschap en van de Vlaamsche architectuur in sommige gevallen,

terwijl hij elders zee en hemel tcr hulp heeft geroepen voor nog

grootere eflecten. Neem, bijvoorbeeld, PI. 17. waar de menigte met

emmers door het Vlaanderen-straatje te Brussel loopt, bij het valsche

brand-alarm. Ilier vormen de hooge huizen, welke de nauwe slraat

bezoomen, de in den zonsondergang rookende schouw, en de

gczichten die nil de ramen gestoken worden een voorlretlelijke ver-

biiuling van gebouwen met vlecsch en bloed. De consacratie van den

pasgeboren Thijl aan de opgaande zon heeft een slralenden zonsopgang

lot achleigrond, boven en achter een lijn van vluciilendc polders;

deze schikking van het tooneel vcrhoogl de plechtige waardigheid van
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P.-A. MASri-CASTRICQl'E: ..t Brandt!'

Claes, den vacicr. Vooral in de zceslnkken, met varcnde of insevroren

kapers, de zeilcn zwellend of samengerold, is cen meesterlijk oel)i-uik

gemaakl van golven en woiken. De aanduidini;" van snellieid, in PI. 44

(Blancs cijgnes dc la bldiiche Liberie les /libols des (hiciix (jlissenl siir

I'Escaiil. siir Id mer r/ninde <) l<i rerherehe des assarbesespagnoles], xVicdi

met pakkende inlensiteit van de lenzende schcpen tot de jachlende

wolkcn, die als zwanen langs den donkeren Iieniel drijven.

Ovei- lift algcnieen ecliter. is minder gebruik gemaakl dan men
zon verwacliten van gelK)ii\ven, welke een gemakkelijk middei aan

de handdoen om met hiokkeii donker melselwerk een indrnk van kratlit

en groolheid le verwekken. Tegenover de spils van O. L. Vroiiwen

van AnKverpen en den stompen toren van Veerc, welke Iwee merk-

waardigc prenlen l)eheersclien, meet het veelvuldiggebruik van fignren-

groepen gcsleld worden. welke heflige handeling en aandoening uit-
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P.-A. MASL'I-CASTRICQUE: Kathclijnc tot dc watcrprocf vcroordeeld.

drukken. Dit hoiidt verhand met "s kunslenaars liool'ddoel, in zijiic

voorrede uiteengezct, oni de volkslragedie aanschouwelijk te niakcii.

Dc nicest typischc houlsnedc in dit opzicht, even merkwaardig voor

vcrschcidenhcid van beliandeling als voor kracht van lijn is wcllicht

PI. 42, waar de schaniele, bibberende Kathclijnc op bet punt slaat oni

in dc vaart te Brugge gcworpcn te worden, onder beschuldiging van

hekserij. Er is iets duivelachtigers in dc gczichten en gebaren van

degcnen, die met de strafuitvocring belast zijn, dan de bcsclirijvendc

bladzijden van De Coster vermogen uit te drukken. Door zulkc trellcnde

uitbeeldingen doet Masui-Castricquc Thijl Ulenspiegel's roepstem luider

en krachfiger klinkcn voor al degencn die Vlaandercn liefhebben.

OSMAX EDWARDS.
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ONS AANDEEL IN DE KAARTEN VAN ROME

N de goede dagcn voor den oorlog was er in Rome

^ een onderwerp opgekonien, dat de voile aandacht

van de internalionale geleerdenwereld als met

een tooverslag tot zich gelrokken had : de oude,

pcrspeclievische kaarten der Eeuwige stad.

Niet dat het bestaan van deze kaarten te voren

geheel onbekend zou zijn geweesl; men wist dat

zij zich in de speciaal Homeinsch-topographische al'deeling der Vittorio

Emanuele-bibliolheek bevonden en le hooi en le gras bediende men

zich van slukjes van deze kaarten, die dan gereproduceerd werden

om een ol' andcre plaalselijke bizonderheid toe te lichlen. Het bleef

echter bij stnkwerk tot de prefect der Vaticaansche bibliotheek

Dr. F. Ehrle S. J. voor de door hem met genialileit geleide inslelling

een prachlige verzameling van deze kaarten door eenen ongenoemde

ten geschenke kreeg en met al de voorlvarendheid, welke mede eene

zijner vcle verdiensten vormde, tot het uitgeven van een reeks repro-

ductics der voornaamsle kaarten bcsloot. Altijd bescheiden zei hij niet

anders te willen doen, dan voor andere groole steden in Europa al

geschied was.

Een initialiel' door ieniand van zoo bnilengewone beleekenis als

Dr. Ehrle, dien wij alien de hoogste vereering toedroegen, gcnomen,

mocst een van die spannende tijden van belangslelling voor een nieuw

gegeven in de studiewereld voortbrcngen, als men misschien alleen

in Rome voor een onderwerp dat buiten de exacle welenschappen lag,

het geluk kon hebben le leeren kennen. Ik heb het voorrecht genoten

dit niet alleen mee le maken, maar daar ook mijn klein aandeel toe

bij te dragen. met eene studie over een kaart van Rome, die ik in

eene loggia van hel kaslcel le Bagnaia bij Vilerbo op den muur

geschilderd vond en in eene voordrachl in het Engelsche Instilnnl in

Borne, naar de daaio]) voorgeslelde monumenlen, liisschen de jaren

1()1() en 1()2() stehle, en voor eene copie naar een kaarl in prenl
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aannam ('). Mel eenigc voldoening zag ik. op de lopo^i-aphisclu- Iciiloon-

stelling in hel (Pastel Sanl" Ansdo lict oorsproiikclijU, door Mallhcus

Greater, voor deii dag komen, dat liel jaarlal 1()1<S droeg. Ik lioop zelf

deze kaart nog in licl loopende jaar in reproduclic iiit te geven.

Dan kon ik aan de hand van het Srhildcrbocck van van Mandhh
eenige loelichlingeii geven over den maker van een andere kaart. die

Rome juisl vonr de regeering van pans Sixtiis V (1585— lo!)()) voorstelt:

den Franscliman l-^ienne Duperac, en nog onlangs aanloonen, dat de

nieuw-onldekte kaarl van Rome door Tempesla, van het jaar 159.'i door
onzen zelfden naiiwkeurigen kunslgeschiedsciirijver verineld was(^j'

terwijl ik al vroeger over den Nederlandschen carlograal Jacobus Bos,

in het Duitsche All(]cn}. Kiinsllcrlexicnn eenige mededeelingen had

kunnen doen.

Wij Nederlanders kunnen bijna altijd ons penningske l)ij(h-agen

voor onderwerpen van kunst- en heschavingsgeschiedenis in llalie na

de Renaissance.

(') J. A. F. OiiBAAN, ('/! viaggio di Clcwcnlc VIII lui Vilcrbcsc, in Honui, a cum delta

li. Socicli( Romcina di sloria pallia, 191S (Estratlo dnH' Archivio, vol. XXXVIj, ]). 24, Nota 1.

In ditzelfde arlikel had ik ccn i)aar iiiaal gelcgcnheid Ncdcrlandsclie gcgcvcns voor
de Italiaansche kunslgcschicdenis te benutlcn; p. 21, Nota 1, zci ik, naar aanlciding van
de fresco's in Caprarola:

,In qiianto alia sloria della decorazione arlislica mi arrischio solamentc di fare una
piccola aggiunta al Baglione, vale a dire chc non mi pare impossibile chc il Bartolomeo,

ivi nominato alia p. 183, sia il mio compalrioUa Bartholomeus Spranger. II Van Mander
nel sue Schilderhocck, ])ubblicalo nei primi anni del secolo decimoscUimo, a fol. ISTjjarla

<li Spranger, mandate a Caprarola dal cardinale Farnese per fare pacsaggi. ma richiamato

jmi)rovvisamcnte;

en op p. 26, Nota 2 naar aanlciding van de Italiaansche villa's in het cinde van de

zestiende eeuw:
Abbiamo il Montaigne, il Buchellius. lo Scliickhardt come testimoni che il turista

colto della fine del secolo dccimosesto e il principio del decimosettimo, ccrco fra I'altre

bcllezze d'ltalia, scmpre il giardino e la villa, come uno dei ..mirabilia" piu im])ortanti.

Cosl fu anche col notro ijoeta e storlco Pieter Corneliszoon Hooft, che lascio una suc-

cinta descrizione del suo viaggio (1599—1601): Pratolino prendc un primo posto in quella

Ri'islieiichenis pubblicata dal van Vlotex nel secondo volume delle sue Lc/Zc/t. Un curioso

caso d'una villa Italiana tramandato in un mode s])ccialc davanti al nostro pubblico

Olandese di quel tem|)i si trova nel quadro di Scbastiaan Vrancz, nel museo di Napoli:

una villa Medici, con una dellc due torri trasformata ncUo stile del nostro Hinascimento

e popolata con nobilta piuttosto anversese, vestita secondo qualche libro di costumi. II

quadro e datato: 1(J15, quando Sebastiano Vrancz era lornato da molto tempo in palria

cd c certamcnte fatto con I'aiulo della memoria e di qualche disegno, ])ortato dal viaggio

anteriore all' anno 1600, o da slampe. E un jirczioso aiuto anche per noi, per ricostruire

la villa immaginaria italiana, dove i nostri poeti di quci tempi coUocarono Ic loro imilazioni

del Tasso e del Ciuarino".

(') Kiinslkronih, 13 Oktobcr 1916, S. 21, Anm. 1; de i)laats komt voor in het ook voor

de Italiaansche kunstgeschiedcnis belangrijke hoofdstuk over de schildcrs, die van Mander

in Rome gekend had, dal ik derhalve tegelegener tijd in Italiaansch vertaald zal uitbrcngen.
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Het is jammer dal wij. in ecu al Ic eng' ambtelijk kcurslijl' inge-

sloten zoo vaaU gelegenheck'n ialen voorbijgaan.

Tijd en geld konden beter besleed worden, dan alleen aan het

zoeken in Ilalie naar bescheiden omlrent Nederlandsche kerkelijke en

staatkundige aangelegenheden, kunslenaars en geleerden. Het zou ten-

minste pas geven, wat meer to lelten op het aandeel dat wij zelf

gehad hebben in de beschaving en kunst van Italie, door l)ijvoorbeeld

een keur-bibliotheek in Rome bijeen te brengen van alle Nederlandsche

werken, die op Italie betrekking hebben ('), en eene zoo volledig moge-

lijke verzameling, desnoods in photographie, van de prenten door onze

graveurs naar Italiaansche voorbcelden gemaakt, oni een begin te

maken met aan Italie wat terug te geven van hetgeen onze voorvaders

daar gehaald hebben.

(') Zeker zou daar ook nict mogen ontbrckcii een wcrk als Accles Barbcriiiae ml Qiiiri-

nalem a comite Hieronynio Tclio Penisino descriplae, Roma, MDCXLII, met de gravurcs

van Cornells Bloemaert, of het belangrijk album: Galleria Ghisliniana del marchese
Giusliniani, waarvan het titetblad: Franc du Quesiioij. Bnixell. fee. Theod. Matham
Sculp. Romae, met prenten getcekend of gegraveerd door Jodocus de Pape, R. Persyn,

Bloemaert, Malham.
Te hooi en te gras zou men kloinerc boekjes kunnen aanschaffen, als de Oatleria

van Marino, die ik van plan ben uilvoerig te bespreken, of de : Pinacotheca sii>e Romana
pictura el .u'lilpliird aiiclore Joanne Michaele Silos, Romae, 1G78, met gedichten o|) scliil-

derijen van Rubens in de verzameling van Christina van Zweden.

Overigens verdient het aanbeveling een klapper aan te leggen op de voor onze Xoord-
en Zuid-Nederlandsche kunstgeschiedenis belangrijke werken in de Cicognara-bibliotheck

(bij de Valicaansche bibliotheek ingelijfd', vvaar ik o. a., Cicognara IV, M. 37 aantrof een

wcrkje op Jan van Boulogne : Alciine composilioni di diversi aulori in lode del rilrallo

delta Sabina scolpilo in marmo dell' ecellentissimo M. Giovanni Bologna poslo nella piazza

del se/rnis.fimo Gran Duca di Toscana, in Firenze, nella stamperia di Barlolomeo Scrmar-
lelli, MDLXXXIII.

Het was in Florence gebruik, dat zoodra een nieuw kunstwerk, vooral een standbecld,

onthuld werd, gedichten met lof of kritiek door willekeurige personen er aan gchangen
werden. lemand als Baccio Bandinelli beleefde daar treurige oogenblikken nice!

Hier schijnt de bceldhouwer het met zijn werk in de Loggia de' Lanzi (nog aldaan

beter getroffen te hebben. De verzamelaar spreekt in zijn opdracht aan den Florentijnschen

senator Bernardo Vecchietti van: , . . . questa parte di versi, che in pochi giorni ho
raccolto;" het was vlug en blijkbaar ook goed gegaan. Vecchietti wordt daar gcprezen

omdat bij den bceldhouwer oi)nam toen bij te I'lorcnce kwam en de hand boven
het hoofd hicld al de dertig jaren, die bij daar verwijld had. De verzamelaar spreekt

hem daarom aan: ,voi . . . che . . . d'oltramontano I'havete fatto chiaro Fiorentino."

De verzcn zijn o. a. van Bernardo Vecchietti zelf, Vincenzo Alanianni, Bernardo
Davanzati en Picro di Gherardo Capponi, alle zeer goede Florenlijnschc namcn.

Op p. ;^0 seqq. een stuk poetische levensbeschrijving

:

II (^cnilor

Rci|>ali)r di procure c- <li conlralli

VolcT che fusse. ma eoslui . .

.

.Se}{ulr propose 11 nutunite istinio

E per veder lieiiM sciillori nnliclii

IC de' niodernl ancor.i I'opre pICi vare

Cliielnmenle p.irii dni pnlrlo lido

!: si coiuUisse alln siiperbn noma.
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De studie van het ondcrwerp dcr pcrspcflievischc kaarlcii lieeft

onderlussclicn, nietlescnstaaiuk' den oorloij. oii^evccr luiar heslaii ijekrc-

gcn. Het meerendeel der leproduclies. door Dr. 1-^lnle in oen reeks

als zijn programma opgesleld, is uitgckonien, of, voor een nummer geldt

dit, daarvan is tenniinsle de hclangrijke inleidende Ickst versclienen.

Wij bezilten nog niet de kaaiien die voor de geschiedenis der

Xederlandcrs in Rome van lict mecsle helang zijn, d. w. z. de uilvoerige

kaarten na het jaar IGOO. De iiitgave van de kaarl van Tempesla, van

het jaar lo93, in Stockholm ontdekt, wordt eersl na den oorh)g, als

afzonderlijke pnblicalie in uitzichl gcsteld. Voor de reeks van Dr. Khrle

zullen dus ook eerst later de andere, latere Tempesla en de perspec-

lievische kaart van Maggi, kort na het jaar 1620 deze laatsle, in aan-

merking komen. Ik heb meer dan eens gelegenheid gehad mij in de

Valicaansche bibliotheek van de origineclen dezer te verwachten repro-

ducties te bedienen voor mijne studies over Rome, die ik eens als

achlcrgrond voor ons aandeel in Rome, wat onze landgenoolen or

deden, \val zij er haalden, wil gcbruiken. Even op de uitgave vooruit-

loopend mag ik er wel de aandacht op vestigen, dat wij ons met

bchulp van deze afbeeldingen der heele stad, eene duidelijke voorstel-

ling kunnen maken van Rome zooals Hooft en Rubens het zagen.

Zeer belangrijk en leerzaam vind ik de kaarten ook voor eene verge-

lijking tusschen het Amsterdam dat Hooft achter zich liet, in de heerlijke

reproductie van de kaart van Pieter Bast, door het Genootschap Amstelo-

damum uitgegeven, en het Rome dathij in zijn Beisheuchenis aanduidt.

Wij kunnen ons dan geheel denkcn in de verbazing, die onzen jongen

dichter moet geslagen hebben, toen hij deze wereldstad zich zagopenen,

toen al eene tocpassing van de doorzichtkunde op stede-bouw in den

overtreffenden trap en een grootsch schouwtooneel I

Rij de nauwkeurige studie, welke de reproducties der kaarten ons

zullen veroorloven, kunnen allerhande bizonderheden van Nederlandsch

helang er op worden nagespeurd: de staat der nationale instellingen,

de omgeving waar onze kunstenaars als hun buurt in woonden, ik

acht het niet onmogelijk dat wij er zelfs eens het paleis in zullen

vinden, dat den Katholieken zoon van \\'illem den Zwijger bij zijn

bezoek in Rome verblijf verschafte.

^hlar wij hebben ons in onze onderzoekingen in Rome al veel te veel

op de kleinigheden eerst geworpen methetbekendeoptisch bedrogvande

boomen-en-het-bosch als schadclijk gevolg. Wanneer wij al die mooie;

volledige gezichten op Rome van kort voor Sixtus V tot in de eerste jaren

van den regeeringstijd van Urbanus VHI om ons been kunnen han-
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o'cn en do g'e(laanlevcr\visscliii<>', die Rome liissclien die lermijiieii als

ecu tweede Renaissaiiee doorliep, ons voor oogeii slaaL niogeii wij den

Irisschcn gem- \-in gioolere gedaciiten op ons lalcn inwerken en nog eens

de essence van een nieuw Rome inademen, door mannen als (lerard

van Honthorst, Poelenbiircli, Rycquius(') iiit de eerste liand genoten.

Het zou echler, mel al die aanlokkelijke vooriiilzichlen op komst,

ondankbaar en tevens onpractisch zijn indien wij er niel een sclierp

oog op hielden, wat nu reeds aan belangrijke resullaten door de

bijkomstige studies dezer uitgaven te verzamelen is. Ilel ieverl zijde-

lings een bewijs op, voor hetgeen ik hiervoren opmerkle, dat wij

Nederlanders 6ns aandeel hebben in Rome, en dat wij het kunnen

vinden, ook als wij het in de werken van buitenhinders, of in het

buitenhuid uilgegeven gaan zoeken.

Voor een goed overzicht neem ik dilmaal hot werk van eenen

heksluiter op dit gebied, den uitnemenden topograat" van liet oude en

nieuwere Rome, Professor Christian Huelsen, die een buitengewoon

belangrijke Hjst van al deze kaarten heeft samengesteld {'').

(') De brieven van Justus Rycquius zijn van beteekenis voor de geschiedenis van

Rome onder Paulus V Borghese (1605—1621). Ik neem hier eenige voorbeelden uit Jiisli

Rycqui epislolarum sclcclarum centuria altera nova in qua mixta querila et censurae,

Lovani, lijpis Christophori Flavi MDC.XV, waar hij, p. 26 seqq., in eenen brief uit Home,

in het jaar 1609 over nieuwe vondsten en opgravingen daar bericht; p. 51, 1610, Rome,

over een opschrift-steen aan de Via Tiburtina gevonden; op p. 5:^, steeds in Rome, ver-

dedigt hij het Xederlandsche ras en steekt deszelfs verdicnsten in de lucht : p. 73 beschrijft

hij een allermerkwaardigst . . . drinkgolag, in Rome, 1611; op p. 79 stelt iiij een grafschrift

voor Torquato Tasso samen en op p. 80 geeft hij een gcdichtje (1610) op den heuvel van

Sant' Onofrio waar de dichter zijne laatste levensdagen sleet, zooals wij trouwens op

p.p. 124—126 een gedicht van hem vinden op Xapels en onistrekcn, die gecn toerist van

die dagen, al was het alleen maar te wille van Vergilius, naliet te bezoeken. Rycquius

gaf dan voor Rome, behalve zijn bekend werk over het Kapitool uit: de laudibiis Panii

V. P. P. opt. max. panegijris e.v vorso et prorsaoratioiie commita, excndil Romae Alplionsiis

Ciacconius, in basilica Anloniana anno MDCKI.
Op p. 133 van denzcli'dcn Inindel vermoldt hij een standbceld, in Anzio opgegraven,

dat p. 138 aan kardinaal Horglicse ten gcschenke gegeven werd. Helangrijk is zijn bericht,

p. 169, omtrent het overbrengen van Giotto's mozaiek, nu in de voorhal van de Sint-

Pieterkerk, door Paulus V toen gcplaatst boven een kleine fontein aan den wand rechts

van de trappcn die naar de juist voltooide nieuwe basiliek leiden. Op p. 209 beschrijft

hij zijne thuisreis en op p. 213 en in den daar onmiddellijk volgcndcn brief zijne indrukken

als hij aan Rome terugdenkt.

Ik mag zcker wcl aannemcn dat de plaats bekend is, op p. 45 van de J».s-/i RickJ

Gandensis Belgae epistolicae . . . centuria prima, Coloniac Agrippinae, suniplil>us Bcrnardi

Gualthcri anno MDC.X, waar liij uit Perugia (1608) aan Philipus Rubens schrijft, dat iiij zijnen

broeder op diens werk in de (^hiesa Nova bezocht: "Superioribus mensibus i)aullo ante-

quam Urbe relicta Pcrusiam abscederera, cum fratris tui visendi causa ad oratoriuni

S.S. Nerei et .Achillei; ubis is divina artis suae dabat experimenfa" etc.

(') Christian Huelsen, Saggio di bibliografia ragionala dctle piaitle icnogro/iclie e

prospettiche di Roma dal loot al I74K, m Roma, a curu delta R. Socield Romana di

storia patria, 1915.
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Studies van Huclsen zijn nltijd intci'essanl. Voor ons kunslhislorici

is hel een fortuintjc, dat liij met zijnc werkclijk ongeloollijkc wcrkkraclit.

speurzin en schcrpzinnigheid, die er bovcndien altijd in skigen dui-

delijk uileen te zelten en ontwijfelliaar den slolsom te trekken, waar hel

op schrijven aankomt, zich ook de geschiedenis van het monumentale

Rome uit de zestiende en zevenliende eeuw aangetrokken lieell. Zijne

veelomvattende kennis van de bronnen is daarmee niet alleen aan

hel klassieke Rome en eene onomsloolelijke lopograpliie aan die tijden

le pas gekomen; hij heeft al hel balige bijwerk op de lalere onlwik-

kehng van hel stadsbeeld loegcpast.

Dcze groole geleerde, onmiddellijk uil de school van Mommsen
voortgekomen, gaal niel van mijlpaal lol mijlpaal op een afgebakenden

weg. Hij geefl er verre de voorkeur aan als een vernuflig bolanisl ook

nog hel onkruid lusschen hel oude plaveisel te wieden en hel is waai'-

lijk treffend met welke verrassende vondsten hij slag op slag voor

den dag komt. Zooals dat met echte geleerden gaal, die niel onder

de incubatie der ,.ontdekking"' leven, haall hij de verblijdende nieuwljes

vaak uil boeken, die al de anderen mecr gecileerd dan gelezcn hebben,

lenvijl hel bij iemand van zijn krachl als van zelf spreekt dal de

bloolc vergelijking van de opvolgende uitgaven van een zelfde boek

allijd een balig saldo opleveii.

In de eersle plaats noemt Huelsen (1. cit. p. 9. Aanni. 2) in zijne

beredeneerde lijsl een kaaii gegraveerd naar eene leekening van onzen

Hendrik van Cleve, omslreeks 1550 gemaakt, een panorama van Rome
gezien van den Janiculus, eene leekening die op zich zelf een legenstuk

moel zijn van hel andere „gezichl op Rome"' van hel zoogenaamde

Gouden Huis van Nero, door Rartoli in zijn Cento Vcdute gerepiodu-

ceerd. Naar de eerstgenoemde leekening kent Huelsen geen prenl uil

de Iweede helft van de XVI^e, maar meer dan eene uil de XVHde eeuw:

eene gedrukt in 1G26 in Amsterdam bij Claes Jansz. Visscher in de

Kaluerslraat (ander afdrukken met hel adres: chez Nicolas Jean Pesscheur,

demenranl a la Rue des Veaii.v. ook van hel jaar 1028) in drie groole

bladen (57X222 centim.) met den lilel: Splendidissinm et accuratissima

Ronme famosissiniae caput orhis Icrrariun dictae delineatio, met lange

uilleggingen in het Lalijn. l-'ransch en Nederlandsch. Een exemplaar

daarvan zag Huelsen in het Cabinet dKslampes te Parijs. Dan kenl

hij een herdruk uilgevoerd door Stel'ano Scolari a S. Zulian in 16(55.

Een ander ])anorama van denzelfde: Rome gezien van de Trinita

de' Monti, werd, naar Huelsen voortgaal ons te berichten. in koper

gcsneden door Dom. Barriere (Recens i'rhis Romae ex aiislndi phuja
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prospcclus anno doniini IG'iO) door Giovan Giacomo Rossi, alia Pace

uitgegeven en omslreeks 1(360 in Amsterdam nagedrukt door Hcndrick

Fock en Cornelis Danckerls (40X^2 cenlim.).

Het verdicnt al dadelijk de aandachl van de directcurs van prenlen-

kabinelten, hibliolheken en archieven bij ons le lande, of zich in de

door hen beheerde verzamelingen soms exemplaren van de zeldzanie

nummers dezer late prenten naar de teekeningen van Ilendrik van

Cleve bevinden. In geval dit zoo mocht uilkomen, diencn zij er de

studeerenden voor te waarscluiwen niet op de datiims af le gaan,

maar op liunne hoede te zijn, dat zij met een soort palimpsest van

eene topographische voorslelling te doen hebbcn.

Op p. 19 zijner inleiding spreekt Huelsen al even van de kaart

van Ugo Pinardi, gegraveerd door Jacobns Bos en noemt daar, in de

noot 1, Pinardo een kunslenaar van beteekenis, die naar zijn stijl te

oordeelen in betrekking tot Hendrik van Cleve gestaan kan hebbcn.

Dan vermeldt hij, p. 21, een kaart, die hij voorloopig de Pianta

del 1390 wil noemen, waarvan tot nog toe geen oorspronkelijk exem-

plaar bekend is, maar alleen een herdruk van het jaar 1630, terwijl uit

het halfweggekrabde onderschrift op te maken is, dat er drie andere

drukken aan waren voorafgegaan: 1623, 1602 en eerstelijk het oorspron-

kelijk tusschen 1586 en 1594. Nn is het hoogst merkwaardig, dat er

eene copie van deze oorspronkelijke kaart bestaat, door Timan van

Veen in Leiden in 1593 gepnbliceerd. Huelsen zegt daaromtrent, p. 23:

„het exemplaar der Vaticaansche Bibliotheek, het ccnige dat ik ken,

loont aan, dat de Hollandsche graveur getrouw genocg het oorspron-

kelijk gecopieerd hect't, terwijl hij alleen de toelichling en de opdracht

verandcrde."' In verband hiermee brengt Huelsen eene vermelding op

de kaart van Rome door Malham en van der Graft, 1(525, omlrent eene

kaart uilgegeven: „ante duo ct Iriginla annos" en vraagt zich nuafof
daarmee het bovengenoemd oorspronkelijk ofeen andere Ncderlandsche

copie bedoeld is.

Dan noemt Huelsen, 1. cif. p. 27, in verband met het uiterst inge-

wikkelde vraagstuk van de dateerigen der perspectievische kaarten

van Tempesta en Maggi onzen landgenoot Gotlried van Schayck('),

(') S. McLLER, FzN, in Oud Holland, XXV, p. 60: , . . . in het begin lier 17e eeuw droeg

ook dc Utrechtcnaar Goert van Schayck eene prcnl der St. I'ielcr.skerk te Home op aan

den gezant der Aartshertogcn bij het pauselijk hoi."

Ik dank dat hiernicc bedoeld nioct zijn een prent of van iMattlieu.s Greiiter, of van

Giovanni Maggi, die voor het eerst dc nieuw-voltooidc kcrk afbcelddcn, dus uit het jaar

1615 of kort daarna.

Voor eene uitgave door denzclfden Schavk zie ook Gotlingcr gelchrle Anzeigcn,

1914, p.. 276.

169



OXS AAXDEEL L\ DE KAARTEN VAX ROME

dien wij oiider den geilalianisccrdeii vorni : (joUVcdo dc Staicliis uiin-

treffen. Deze kaarlen zijii uit het Ujdperk: 1593—1625.

Van dc kaarl van Rome door Mallhcus (Ireuter van lict jaar KilS

noenit hij de copie, uilgevoerd door Matluun en van der (iral't, ook

deze laatsle zeer zeldzaam.

Vervolgens komt onze, ook door zijne leekeningen van intersanle

hoeken van Rome bekende landgenoot Lieven Cruijl (') aan de beuiL

Huelsen zegt van hem, I. cit., p. 27: „Nel 1(5(55 poi, la casa di Piazza

Navona porta sul mercato una pianta disegnata con un melodo nuovo,

il cui autore e Tartista olandese Livino Cruyl. In essa la rete slradale

e tracciata geometricamenle, e vi sone segnate in alzalo soUanto le

fabbriche piCi notevoli, proprio come si fa anche nei giorni nostri in

certe piante destinate all' uso del viaggiatori. II traccialo delle slrade

e a proiezione obliqua e dipende in gran parte dalla pianta del Tem-
pesta. Che la pianta del Cruyl abbia incontrato il favore del pubblico,

lo dimoslrano le edizioni ed imitazioni, eseguite in Italia e fuori. che

portanoqualchevoltalaraccommandazione trcs-iitile pour les uoyageurs.''

In de behandeling van al de tot nog toe bekende kaarten, stuk

voor stuk, in den eigenlijken tekst van de zoo buitengemeen belangrijke

studie van Huelsen komen verschillende bizonderheden voor, ook voor

onze Nederlandsche cartographic van gewicht.

Zoo vermeldt de geleerde op p. 42 naar aanleiding van de kaart

van het nieuwere Rome, door den archeoloog Pirro Ligorio gemaakt

en het eerst in 1552 in Venetie uitgegeven, dat copieen van deze kaart

niet alleen in het bekende werk van Rraun-Hogenberg, Civilates Orbis

Terrariim, maar ook in den atlas van Ortelius en in: Illustriam Ilaliae

Urbiurn Tabulae, Amsterdam, Janssen, 1(557 gebruikt werden. Van de

archeologische kaart van denzelfde kan eene copie door den in Rome
gevestigden Nederlandschen uitgever: Henricus van Schoel (^), in 1602

(') In GuALANDi, Lctlerc, II, p. 295 wordt naar aanleiding van 1676 vermelde Romeinsche
gebouwen met de pen geteekend gezegd: ..I'autore e Livinus Cruyl fiammingo, il quale

c stato inviato dal Sig. Cardinale Langravio all' Imperatorc."

(') Ik ken haast geen bclangrijker bron voor de wetenschappelijkc betrekkingen tus-

schen Italic en dc Nedcrlandcn in het cindc van de zesticndc eeuw dan dc door Ilcssels,

in Cambridge in 1887 uitgegeven brieven van Abraham Ortelius. Vooral de Bclg Philips

van Winghen, wien ik in mijn Sixtine Home, London. Con.stable, UMl zijn verdicnde

j)Iaats als ecn der ecrste beod'enaars der ('.hrislelijkc archcologie heb trachten le gcven,

komt daar als sehakelman tusschen Noord en Zuid zeer gunslig aan het licht. Ilctgceft

met ecn aanlrckkelijk ovcr-cn-wccr ecn duidclijk beeld van dc wissclwcrkingen, wanneer
bijv. p. 410 sprakc is van nieuwe uitgaven van Gijsbert van Veen, o. a. cen i)ortret van

Murctus, O]) p. 411 de lof van jiaus Sixtus V verkondigd en kort daarna het bekende

bockjc van Hatlisla a Porta over golaalkundc genoemd wordt. (Ichecl ..en famille" vraagt
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scpublicecrd zijn (1. cit. p. 44 en p. ;53, Aaiim. 3), Icrwijl lalcie copieen

(1. fit., p., 45) van dczelfde kaart voorkomeii in: Roma ueliis ac recens,

door Alexandre Donali. Amsterdam l()9o en Home 172.") en in den Thesau-

rus Anliqiiilaliim Roinanaruiii van drevius. lom. Ill (1()5)()), p. 17() seqq.

Jacobus Bos koml (1. cit., ]). 4.")) als i^iaveui- voor van dein 1555 uit-

oeoeven kaart van Pinardo: dal is het geziclit in voselvluchl op Rome

van den Janiculus. Dezellde graveur is (I. cit.. p. 52) op de in 15(51

uitgegeven groote arclieologische kaart van Perro [.egorio vermcld :

„Excuderunt Romae Michael el Franciscus Tramczine MDLXI. Jacobus

Bossius incidebat"; zijn naam komt in die hoedanigheid ook op latere

copieen voor, waarvan er een ccliter met: Autonius Bossius reslituit.

De uit Utreclit geboortige Gotfried van Scliaick verschijnt ons

cerst (L cit., p. 56) met zijnen verkitijnschten naam: Gotfridus de

Scacchiis, als uitgever van eene kleine, arclieologische kaart: Roma

nntiqua. Een andere kaart van hetzelfde soort, door Duperac, moet

(1. cit., p. 59) in Holland, in 1(523 gecopieerd zijn (ecnig exemplaar in

het British Museum).

Een Nederlandsch uitgever van prenten, die in Rome in zijn vak

een groote rol gespeeld heeft: Nicolaas van Aelst, heeft zijn naam

(I. cit., p. 63) op de in 1580 door Ambrogio l^rambilla gemaakte, later

vaak met aanvuUingen herdrukte kaart van Rome.

Het belangrijkste sluk van de heele reeks is voor ons de reeds

genoemde groote kaart van Rome 1,31 X 1,43 in 12 bladen van 41 X 36

waarvan het eenig bekende exemplaar voorkomt in de verzameling

der Vaticaansche Bibliotheek.

De opdracht van (1. cit., p. 73) deze: Nova Urbis Romae dcscriplio

luidl, links boven:

..Al molto magn.co et generoso Sig.re
|

il Signore Henrico di
|
Wyn-

gaerden.
|
lo sono sempre stato di parero Mag. co Signor che

|

chi da

van Winghen aan Ortclius, aan Galle te willen zeggen, dat Jan van der Straet hem goedc

„chyre" gedaan heeft. Op p. 411 wil van Winghen een: .banquet vandc Madaleckc"

om bij de liefhebbcrs in de gratie tc Ivomen. Ilv heb daarbij aan een prent met een „dans"'

van dezelfde door Lucas van Leiden gedaeht. Hij sluit in dezen op Kerstavond gcschreven

brief de groeten in van Vaccari, waarschijnlijli den bel<enden Romeinschen uitgever van

prenten, en van Franc. V. Ca.stccle, zeker den schilder, dicn de Italianen Francesco da

Caslcllo nocmdcn.

Wclnu, in die bricvcn komt, p. 409, ook in een adem met de andere uitgever.s Lafreri

en i:)uchct, een Ilenricus voor, die wcl Henricus van Sclioel zal zijn.

Prenten door Schoel uitgcgeven zijn vcrnu-ld i)ij Lanciani, Sloria dcgli Scavi di

Roma, II, p. 29 en p. 183.

Nict onaardig voor onzc vadcrlandschc geschiedenis vond ik, Corsini -6. M. 27, een

plan van het beleg van Haarlem, eerst door Lafrery in 1573, daarna in den winkel van

Schoel in lGu2 nog niaar ecns uitgegcvcn.
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nel cospetto del moiido le sue faliche, non
|
dovrebl)e procacciarsi uii

protetlore, perche I'hab | bia a difeiidere da Tinvidi morsi, et iiialzar

la bassez
|
za loro con parole, e con minacce avenga che si

|
lOiJcra

in se slessa non vale, non possi esser i)aslanle
|
la lingua di (Cicerone

nc la spada di Cesare, ricer 1
candosi a un opera die sia lodevole

ch'clla senza
|
altra difesa per se slessa il vaglia. Ma si deve per

|
niio

giudicio raccomnuuular Topera ad altri o per
1

pagar qualche obbligo

o per contrahere et slringere
|

qualcbe aniicitia. Questa ultima cagione

mi ha messo a dedicare allaSig.ria vra.questo rilratto
|
di Roma essendo

la mia falica la quale
|

per questo ed'etto consecrando a la V.S.ria

Je
I
bacio le mani.

|
Di Leyden alii 2 di IXbre 1593 |

D.V.S. ria aflmo.

Serv.
I
Timanno di Veen.

"

(Beneden rechts): „Roma que(m1adnioduni hodie ornata va
|
riis anti-

quis et novis obeliscis colonnis
|
el aedificiis videtur. Ao. 1593."

Ik geef den tekst van deze opdracht in zijn geheel, omdat het allijd

aardig is weer een bewijs le hebben hoe wel onze voorouders zich

van de Italiaansche laal wisten te bediencn en dan omdat men aan de

hand van de daarin vervalte gegevens allichl bij ons lets meer ojntrent

de omslandigheden, die deze kaart voortbrachten, bijeen kon brengen.

Veel hoop heb ik niet dat ten onzent een ander exemplaar van deze

kaart voor den dag kan komen ; ik oordeel zoo naar den ongunsligen

uitslag van een rondschrijven dat ik, bij de voorbereiding van mijne

uilgave van de kaart van Greuter aan daarvoor in aanmerking komende

Nederlandsche welenschappelijke inslellingen richlle.

Ook al blijft deze nieuwe oproep zonder gehoor, mogen wij het

als een feit van belang op-zich-zelf beschouwen, dat nog voor het einde

van de XVIde eeuw in ons vaderland een kaart van Rome in zulke

afmetingen uitkwam. Ik moet dan allijd weer aan Hooft dcnken, die

er eene aansporing in kan gevonden hebben.

De nadere aanwijzing omlrent Gotfried van Schayck op de kaart

van Maggi, luidt (1. cil., p. 79) : ..Si stampano in Parione | a S. Tomasso da

(joUirredo
|
Scaichi fiamengo al insegna

| del Aquilanegra lAnno |

1030"'

en de opdracht (1. cit., p. 80) : „A1 Rev.mo Pre. Mro.del Sac.
|
Pal. Aposto-

lico
I
Fr. Nicola Riccardi

|
dell' ord. de Predicatori I Gotlifredo Scaichis

D. D. D.

"

Heel merkwaardig is ook het copieereu van de i^erspectievische

kaarl van Matlheus Greuter — welk oorspronkelijk in 1618 uitkwam en

door hare juisle afmetingen en duidelijke voorslelling toongevend werd
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voor alio latere kaarton, daaroiidor in de eerste plaals die van Falda —
in de Nederlanden, in lict „Jabcljaar"' : 1G25.

Van de oorspronkelijkc kaarl zijn maar twee exempkuen bckend,

beide zeer donker van grond geworden, de eene slerk beschadigd,

zoodat hel heel wat voeten in den aard zal hebben, ook met de hulp

van den voorlreffelijken photograal die in Rome dergelijk werk ten

bate van de wetcnschap verricht, een bcbooiiijk cliche te krijgen voor

mijne reproductie. I)e copie kent Huelsen slechts in een exemplaar,

waaraan dan nog de zijdelingsche kolommen in lelterdruk ontbreken,

in het Cabinet des Estampes in Parijs. De graveurs zijn (1. cit. p. 85)

Jacob Matham en Justus van der Graft, de plaats van uitgave is blijk-

baar Haarlem, de uitgever is: Rombout van den Hoye en op de kaart

komt een epigram voor van : J. A. Bannius Harlem(ensis).

In nauwelijks meer dan een kwart eeuw kwamen dus bij ons

twee kaarten van Rome uit, die vooral aan de belangstelling voor het

toen moderne Rome gediend moeten hebben. De copie naar Greuter

heeft zeer vroeg de voorstelling van de voltooide Sint Pielerskerk,

zooals die haar plaats in het stad-beeld van Rome innam, aan onze

intellectucls van die dagen voor oogen gebracht. Als men dus wil

spreken over Italiaansche invloeden op de beschavingsgeschiedenis

van de Gouden Eeuw kan het zeer suggestiefwerken eens een lantaren-

plaatje naar die kaart nieuw licht te doen ontsteken, bij wijze van

tekst en uitleg op hun kennis-van-Rome toen.

Van eene dergelijke belangstelling gaven ook de door Huelsen

(1. cit., p. 92—93) aangegeven copieen van de kleine kaart van Falda

(ponlificaat van Alexander VH) in onze landcn een hernieuwd bewijs:

/)) A Amsterdam |
chez Jean Covens et Corneille Mortier

|
Geographes.

/') Delineatio Romae veleris ac novae auctore Jacobo de la Feuille,

Amsterdam.
J. A. F. ORRAAX.



KUNSTBERICHTEN
TENTOONSTELLINGEN

VAN ONZE EIGEN
CORRESPONDENTEN

AMSTERDAM :-:

\ATSCHAPPIJ VOOR
B E E L I) E N D E K U N-

STEN « DE SCniLDER-
KUNST DER AMSTER-
)AMSCHE VROUWEX.
> is cene psychologic

der vrouw — er worden

zelfs boeken over geschrcven, b.v. door

niemand minder dan Hej'mans, — doch is

er oolv eene aesthelica der vrouw ? In het

bijzonder eene pictureele schoonlieid, die

tj'pisch vrouwelijk is? — Stclligl Wie deze

tentoonstelling aandaclitig beschouwd lieeft,

zal duidelijker dan ooit te voren hebben

gemerkt, dat de vrouwelijke psychologie de

aesthelica doordringt. van af de poppen van

Lizzy Ansingli, die alphabetiscli de rij der

31 Amsterdamsche kunstzusters opent, tot

aan de miniaturen van Elsa Woutersen

—

Van Doesburgh, die de rij sluit. Zoo goed

als van al het tentoongestelde. Een ruiterstuk

of stadsbrok in den geest van Breitner zal

men er niet vinden, noch een zee van Mes-

dag of een landscliap van Jacob Maris. Macht

en verhevenlieid van houding, diepte van

psychologisch bescf, breedheid van gebaar

en groolheid van opvatting, — men zal zc

tevergccfs zoekcn . . . Maar liefelijkheid van

gemoed, bekoorlijkheid van doen, verfijning

van smaak in vormen en kleuren, tot zelfs

een bchaagzucht, die ook voor den mecst

critischen bijna onweerstaanbaar is, ze stralcn

u tegemoet van de wanden der zaicn van dit

palricischc huis. Salonkiinsl? — .la, in do

beste beteekenis.

Stel u slcchts de pastelportretten voor van

Therese Van Duyl— Schwartze — door het

stilleven van kop en zwaard, waarin weinig

van de gruwelijke romantiek slak van Salome

en Johannes in de grijze pasteltoon, is zij

niet typisch vertegenwoordigd — ; daarnaast

kleurige poppcn-allegorieen van Lizzy An-

singh, bloemstukkcn van A. C. van den Berg,

stillevens van Coba Ritsema, J. Surie en

B. Westcndorp — Osieck, voorts (in een daar-

voor beter geschikt milieu) enkele miniatuur-

portrelten van E. Woutersen—Van Doesburgh

en de fijne en geestige teekeningen van Xellj'

Bodenheim, — dan bevindt ge u tegenover een

salonkunst van eersten rang en van typisch

vrouwelijken aard. Men ontmoet ze in onze

huizen nog veel te weinig I

De invloed van de Amsterdamsche Academic

is onmiskcnbaar; doch daarnaast ook de per-

soonlijke toon van mevr.Van Duyl—Schwartze.

De meesten hebben zich echter min of meer
van het academische weten te bevrijden, ter-

wijl zelfs de direcle lecrlingen van de gevierde

portretschilderes, of van Lizzy Ansingh, eigen

wegen wisten te bewandelen.

Het diepste werk acht ik dat van Coba

Ritsema. Het groote Stilleven met Parasol

heeft een pracht van kleur, die niet uitlaait,

maar van bedwongen gloed is. Het Sojapotjc

is een vlotte en welgelukte studie van intie-

men aard. Doch stcrkcr en dieper, waarin

het spontane van het eerste ontwerp in de

doordringende uitvocring niet heeft geleden,

maar nog aan wezcnlijkheid heeft gewon-

lU'n, is hot dcrde Stilleven (44). Kon zij ons

nog iiu'cT (Icrgelljkc bczonken schoonlieid

gcvcn

!
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ARTI ET AMICITIAE « GROEl'ENTEN-
TOONSTELLIXG a». Weer een nieuwe grocp !

Ecn ell'tal iedcn komcn voor den dag elk met

ccn reeks schilderijen, studies en schetscn in

olievcrf, die werkelijk een dcnkbeeld vcr-

niogen to geven van liun talent. Als acstlie-

tische vertooningwint zulk een tentoonstelling

onmiskenbaar aan waarde.

Er zijn ecliter schilders, wier werk geen

nieuw licht ontvangt en ook geen innerlijke

verniemving toont. Heyl en Nakken blijven

bij hot oude. In het banale van Nakkcn's

boerderijen en landschappen, waarin zijn

paarden een zekere populariteit genieten, ziet

men althans iets gemoedelijk romantisch.

S. Garf komt moeilijk uit liet academisclie

los. Er is in zijn werk dikwijls iets van een

modelstudie, een z.g. act, waarin geen ziel leeft.

Baby (3) en Portret (4) leven het meest en be-

roeren het aesthetische boven de realitcit.

Dat bereikt hij nauwclijks in liet Japansclie

Beeldje (7 1. Met beste is zijn stillcven met

Doodskop 1 8).

lioynck van Papendrecht biedt aangcname

verrassingen in zijn vele studies Er zit de

romantiek van liet reizen in. De uitheemsche

natuurstemniing is in de olieverfschetsen

even genotcerd, in 'tbijzondcr in Bergstiidies

(28), Winter in Pontresina (27). Geestig en fijn

zijn de kleur- en stemmings-notities uit het

Park van Versailles (in 't bijzonder 32, :io— 38).

Als Ter Meulen eens den kunsthandel en

het daardoor gekweekte publiek kon vergcten

!

Als hij eens de groote vlucht van zijn gcest

in dat prachtige natuurmoment, houthakkerij

(4.i)) genaamd, kon voortzetten ! Wat zouden

wij hem bewonderend nastaren, waar hij de

hoogtc van Mauve en Jacob Maris nadcrt.

Wij denken ook aan zijn stemmigen Avond (46).

Veel van zijne grazende schapen en ander

maakwerk vergeten wij liever.

H. Meyer vereenigt modernc gevoeligheid

met ouderwetsche degelijkheid van schilde-

ring, zoowel in portret als landschap. Er zit

zelfs lets primitiefs in. Het portret van een

beeldhouwer heeft in zijn vlakheid een ner-

veuze spanning die van onzen tijd is. In een

fijn uitgewerkte, analytische uiteenzetting, der

plans van ecn landschap i47l, vooral van den

horizon, waast door de regenstemniing mo-
derne weemoed. Een stillcven van Tube en

Fleschje is geestig en fijn. Maar daarnaast

in veel ander werk hardheid en strakheid

van kleur en lijn, iets kunstmatigs en ongevoc-

ligs. Hij is nochtans een figuur van bcteekenis.

A. I". Reicher heeft bij hem vcrgeleken iets

argeloos' en ongekunstelds, dat in 't bijzonder

in een paar stillevens, die niooi van kleur

zijn (92, 98), gunstig werkt. Inlusschen is ook

o. m. een stadsgezicht (90) een aardige notitie.

Daarnaast veel minderwaardig werk.

Gcorg Rueter heeft eenc zekere reputatie

als portretschilder. Er is een academisch

knap Mansportrct (102), dat evenwel weinig

boven de realiteit uitgaat. Zelfs in portrcttcn

hcbben we recht te vragen naar de persoon-

lijkheid van . . . den schilder. Andere portrcttcn

zijn in dat oiizicht gevoeliger, maar missen

spontaneitcit. Zij zijn door veel moegepeuter
eerder leeger dan voller geworden.

E. R. D. Schaap wcrkt met onvermengde
kleurcn, die schril en verward aandoen, — ter-

wijl de natuur en het zieleleven vol zijn van

tusschenkleuren, tinten, schakeeringen, die

vloeicnd en harmonisch eene stemming ver-

zinnelijken. Hij ])ointilleert niet, werkt zelfs

op naieve wijze in ouden trant, doch zondcr

schoolschc techniek. Soms straalt er uit

zonnige stukken een blijde bekoring, maar
over 't algemeen blijft iets hards en ongc-

voeligs over, dat eer beneden dan boven de

natuur staat. Het eerlijke van dit werk zal

misschien tot het hoogere voeren.

Door het academisclie heen van N. v. d.

Waay schijnt het leven, en dat is reeds een

verdienste. Dc concertpauze (129) h.v. is vol

levcnde caracteristick. Hetzelfde geldt de

universiteits-aula (127), al is dit werk veel

gedwongener. En een Duinlandschap (133) is

niet slechts mooi van kleur, maar ook zuiver

gestemd op natuurgevoel. Het professorate,

dat veel van zijn ander werk aankleeft, is

dikwijls ecn beletsel tot spontaneitcit.

Den zoo hoogstaanden etser Willem Witsen

had men moeten waarschuwen zijn naakt-

figuren niet aan den toets der rcchtvaardige

critiek bloot te stellen. Zijn grauwc kleur is

door en door onaesthetisch en ook als pcin-

ture zijn deze proeven gebrckkig. Deze on-

bchagelijke kleur doortrekl ook enkcic zijner

22



.i/r.s7-:.A cC- vi:ii/AMi':LL\(;EN

blocinshikken, in stijve vazen stijf opgcstehl

;

de A/.alca (149) en AtVikaiicn 1
1">0) ccn fijnlieid

doch met genocgcn zien wij de schoonlicid en iH-valliglieid, die aan l)locnien psyehisclie

der bloemen daarboven uitgaan. F,r zil wel schoonlieid vcrleenen

stijl in en karakler, on /ell's in cnkele. 1) v. I). B.

MUSEA & VERZAMELINGEN
lANWINSTEN RIJKSMU-
SEUM « DE ZEVEN WER-
KEN VAN BARMHARTIG-
IIEID 2,» De uitbrciding der

colleclie in het Rijksmiiseuni

door aankoop nicest in de

laatste jarcn onder den druk

der tijdsomstandighedcn wel matig zijn. Het

meest was de aanwinst dan ook op briiik-

leen. of schcnking aangewezen. Zoo kwani

in het Rijksmuseum — 't is nu aldra twee

jaar gelcden — het brnikleen van N. N. met

een twaalftal scliilderijen en teekeningcn, be-

yattende vier Van Gogh's, drie Toorop's twee

Verster's, een Van Rj-sselberghe, twee Gestel's

en een Mondrlaan, de moderne afdeeling aan-

zienlijk verrijken. Want Toorop, Verster en

Van Rysselberghe werden er tevoren nog voel-

baar gemist — vooral de twee eerste, Hol-

landers — terwijl door de werken van Gestel

en Mondriaan, als proeven van het tegen-

woordige streven in onze schilderkunst, hel

overzicht der Modernen nog wat uitgebreid

werd. Bovcndien stond dezelfde bruikleen-

gever (een scherpzinnig en geestdriftig kunst-

ijveraar, in ons land welbekcnd) een merk-

waardigc collcctic klcin-plastiek af, die voor

t meerendeel bestond iiit bceldjes van Mendes

da Costa.

Nadien kwaiucn van andore zijden nog

binncn twee levensgroote meisjesportretten

ten voeten uit, in waskrijt geteekend door

Toorop, als bruikleen en, als geschenk: een

Jacob Maris, van bijzondere kwaliteit.

Er is echter con aanwinst van meer recente

datum, waarvan ik hior in t bijzonder gewag

wil makcn — een aanwinst voor de afdeeling

oiule kuiisl, ol' nader nog, voor de verzanie-

ling Primilievcn. En nict door sclienking ol'

bruikleen word deze vcrkregen, maar, gelijk

voor cnkele jaren het mansportretje van Frans

Hals, met steun der Vereeniging Rembrandt,

door aankoop.

Het is een schildorij, nfkonistig uit de St.

Laurcntskerk te Alkmaar, waar het sinds

eeuwen zijn plaats had gevonden, maar aan

zijn oorspronkelijke bestemming reeds lang

was vcrvrcemd geraakt Eigenlijk bestaat het

uit zevcn schilderijen, die, onderling door

omlijstingen afgesloten, samengevat werden

tot een zeer langwcriiig gcheel. De zeven

werken van barmhartighcid stellen ze voor

in even zooveel afzonderlijke tafereelcn. Het

is kunst uit 1.J04, in gothische cijfers gejaar-

mcrkt op 't basement van een zuil in hot

tweede stuk van de reeks, del tot onderwerp

heeft „de dorstigen lafenis brengen". De zeven

werken van barmhartighcid zijn veraanschou-

welijkt in de onderscheidene praktische uit-

oefening dier christelijkc deugden, dus natura-

listisch verbeeld. Daarmee zijn die schilderijen

reeds uit kunsthistorisch oogpunt belangwek-

kend, want ze kenteckenen de wending in de

onlwikkeling van het gewijde naar het profane

onderwerp in het zelfstandige schilderij. Om-

slreeks dien tijd toch van het begin der 10'''^

eeuw, nog met en na Quinten Massys, be-

gonnen de schilders liun aandacht steeds

nicer te vestigen op het daadwerkclijke leven

met zijn oneindigheid van karakteristieke bij-

zondcrheden. En bij dat eerste opmerkzaam

rondkijkcn trof hun uiteraard het nicest wat

sterk-saillant is in de uiterlijke vcrschijning.

het fel-expressievc in gelaatswezen en gcdaante

van den mensch. De natuur werd hun een

wcrcid van vcrrassingen. Alle onderdeelen of

bijzonderlijkheden waren hun grctig oog het

l)Cturen waard. Zoo is op de aanbidding der

drie Koningen van Geertgen, in 't Rijks-
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museum idat wcl n;i lict Zocnoli'cr zal ^c-

schilderd zijn) reeds van bijzondcre bclec-

kcnis de uilersle en koslelijke detailver-

zorging van voorwerpen, die alleen voor

den stilleven-schilder zoozeer de opmerk

zaamhcid waard konden schijnen. Ook op

dit Alkniaarschc schildcrij ziet men con

liefdevoUe aandacht aan allerici kleinig-

heden gewijd.

Na Quinten Massys, Marinus van Hoc-

nierswaele, die reeds in charges verviel

bij het uitbeelden van wockeraars en

gcldwisselaars, met liun door hcbzuclit

getcisterde gelaatsmaskcrs en hun spichtige

graaihanden; dan Jeroen Bosch, die in zijn

grilligc verdichlselen wcl de meest fantns-

tische gedaanten van mensclien en diercii

doet rondspoken, maar deze tocli altijd

formeert als organische wezens die wcr-

kelijk bestaanbaar kunncn lijken Kn

daarna, al weer vender in de ontwikkeling

van het profane schilcierij : Breughel in

Vlaanderen en nog wat vcrder, in de eer

ste helft der IT''' ceuw, Nan de Venne in

Holland.

Met dit Alkniaarschc schildcrij hebben

we dus een zeer vroeg verschijnsel van den

groei uit de primitieve, gewijde kunst naar

het genrestuk. Voor dezen onbekenden

schildcr, heel in het begin van 1500, was

blijkbaar het stichtende onderwerp van de

christelijke deugden reeds een welkome

aanleiding om zijn naturalistischcn zin in

praktijk te brengen. Want het is duidelijk,

dat hij ruimschoots heeft uitgepakt van

zijn bevindingcn uil de levende werkclijk-

heid onder zijn oogen. De schilderijcn

geven niet alleen een natuurgetrouw beeld

van een hollandsch straatje of pleintje,

van de huizen met hun trapgevels, luifels

en pothuisjes, van de inwendige inrichting

der woningen, maar ook van het dage-

lijksch gemeenschaijsleven uit dien lijd, met

aLzijn bijzonderheden en opmerkelijkc vcr-

schijningen. Wcl blijft het onderwer|) slich-

telijk en is er zelfs een opvallende ingelogcn-

heid in houding en gcbarcn der menschcn,

MiDKIil.ANDSCH MKESTEH 151)4: De doistigen laven

(uit de Zeven Wcrkcu van Barmhartigheid).

Rijksmuseum. Amsterdam.

niaar ze hebben niellemin alien den schijn

uil het dagelijkscli Icvcn als 't ware te zijn

gecontcrfeit. Al die vreedzame weldoende bur-

gers met hun minzaam voorkomen en plechtig

optreden, al die wanstaltigen en haveloozen,

door de ellendc van hun bestaan geabruti-

scerd, ze lijken onmiddellijk uit de werkelijk-

heid gelicht. De laatsten vooral zijn merk-

waardig straf gctypcerd. Het moeten bckende

straatfiguren zijn gewcest uil dien lijd, die do

algemeene oi)merkzaamhcid lot zich trokken,

en ook den schildcr voor zijn onderwerp

bijzonder boeidcn: de vrouw met haar water-
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hoofd en op krukkcn, de man met zijn vcr-

groeidc becnen en horrelvoeten schuifelcntl

en kruipcnd over den straatvloer, de land-

looper met zijn rcusachtig maar verbof^en

lichaam en glad geschorcn kop. Hcl zijn alien

mcnschelijke wezens, zeer verschillend van

stand, ieder met zijn afzonderlijk leven en

die onder dcze omstandigheden verschillende

aandoeningen ondergaan. In het tafereel dat

voorstelt ,.de vreemdelingen herbergen" zijn

de binnengehaalde gastcn wcrkelijk vreemde-

lingen, door den schildcr zich voorgesteld als

menschen met een voor de onigeving uit-

heemsch gelaatstypc, wat schuw onder de

gastvrije bejegening van die brave burgers.

Merkwaardig voor de opvattingen en zeden

van dien tijd is het tafereel waar de gevange-

nen, die in het blok zitten of wel barbaarsch

in boeien gcklonken zijn, kunnen losgekocht

worden — merkwaardig ook voor den geest

van deze christelijke deugd, waarbij het ge-

vangenwezen als een brute gewelddaad op

de vrijheid van den mensch schijnt onder-

steld te zijn.

Maar al die weldoende menschen, die den

schilder wellicht particuller bckcnd warcn

— want 't zijn zoovele portretjes — worden

steeds begeleid door Christus met zijn tradi-

tioneel gebaard aangezicht; bij ,.de dooden

begraven" verschijnt hij in de wolken met

den aardbol onder zijn voeten en geflankecrd

door twee engelen. 0ns kan die telkens weer-

keerende figuur toeschijnen een gedwongen

fraaiTgheid bij dit waarschijnlijk voor de

kerk bestemde schilderij. Voor dien tijd echter

had het goddelijk woord: „wat gij den minste

mijner hebt aangedaan, dat hebt gij Mij aan-

gedaan" bij icdere daad van naastenliefde

nog zijn ingrijpende beteekenis ('). Zoo is dit

(') Op een schilderij in het Antwer])sclie Museum,

cvenccns de zcven werUen van barmhartij^lieid

voorslellend (No. 680), komt ook op ieder tafereel

de Christusfiguur voor. De overeenkomst van dit

werk met het onze is bij naderc beschouwiug

geringer dan zij even lijkcn kan. Eerstcns hccfl

bet een mecr Zuid-Ncderlandscli karaktcr, en is

een naturalislisch werk van kinderlijko iniiig-

heid en devoten zin. Met is jirimitief in do

uilbeclding, die verhalcnd genoenid kan wor-

den, maar <lan tevens sclierp karaklerisecrend,

al blijkl de schildcr niet steeds een meester

in de vormbeheersching. De tcckening kan

onbeholpen nog zijn, een houding is wel eens

vcrwrongen, maar sonis.is in massale lijning

een vorm, den stand van een figuur vastgesteld

op eene wijze, die den Boeren Breughel reeds

doet voorgevoelen.

De schildcring is dun als geniceniijk in dien

tijd, toen ze nog geen wijdere strekking had

dan de beelden te kleurcn. Maar hoe sober

dan ook opgcstreken, is de kleur toch niet

schraall Ze is kernachtig en rijp, klankrijk

zelfs in het vaste steenrood en het broeicrig

olijfgroen, ze is rijk aan de teedcre schakeerin-

gen, die de specifiek hoUandsch tonalistische

kleur kenmerkt.

Het is onwaarschijnlijk, dat de schilder al

heeft gestreefd naar atmosferische uitdruk-

king, zooals zijn nakomelingen die verston-

den; duidelijk echter is het, dat hij zich niet

vergenoegde met het accuraat aftcekenen van

die luiisjes, maar ze ook fijn observeerde als

verschijningen van kleurigheid in de open

lucht. En dezelfde rust en kalmte, die hier

is uitgedrukt in het buitenlicht, vinden we

terug in een binnenkamer, waar zieken ver-

pleegd worden. Het straatje en het interieur,

het is van denzelfden intimiteits-geest door-

trokken ; ook hierin is dit werk naturalislisch,

dat de schilder het stadje, waar hij veel ora-

wandelde, uitbeeldde van uit een persoonlijke

gencgcnheid, dat hij een stemming van huise-

lijkheid verbond aan de properheid en orde

van een binnenkamer. Daardoor heeft ook dit

bet mogelijk lets vrocger. Maar ook in de opvatting

en de innerlijke gezindlieid is er verscliil. Het

staat in de voorstelling meer buiten het dagclijkscb

leven. De Cbristusfiguur is hier in liet tafereel dcr

bandeling sterk overheerschend, terwijl ook be-

kende Heiligen. nadrukkclijk genoemd, aan bet

cliristelijk liefdewerk deeluemen. Het is minder

naturalististli.
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priniiticvc work reeds hel heiiiinnelijke, dat

we vinden bij dc hollandsehe binnenliiiis-

schildcrs rulm honderd jareii later.

Wat nil den meester betreft — de geleerden

moctcn daarnaar nog aan 't zoeken blijven.

Jacob Cornelisz. van Oostsanen werd daar-

voor al eens genoenid, en ook Cornelis Buys.

Beide attribiitie's zijn echter niet houdbaar (').

Zeker evengoed kan dit work in de omgeving

worden gebracht van Jan Mcstaert, en er zijn

in de nabijheid enkele schilderijen van prinii-

tieve anonymi geplaatst, die in die richtiiig

te groepeeren zouden zijn met dezen onl)e-

kende. Zoo ongeveer dan nog maar, want er is

ook al weer ondcrscheidcnheid, waaroj) ik

hier, als noodeloos, niet verder wil ingaan.

De toestand van het schilderwerk is, be-

houdens het tafereel met de begrafenis der

dooden, waar de figuren grootendeels gesleten

en daarna overschildcrd zijn, nog al bevredi-

gend. Wei zijn er aan den bovenkant van

enkele paneelen zeer gehavcnde plekken, ver-

der wat schramnicn en andere kwetsuren,

maar over 't algemecn is het schilderwerk

in zijn edelste declcn vrijwel intact gebleven.

De restauratie, zoo die ondernomen wordt,

zal zich hoofdzakclijk te bepalen hebben tot

een schoonmaak en verder tot ecn zeer be-

hoedzamc maar iiiterst karige behandeling

van slijtingen en vuile plekken, waar die voor

het aspect al te storend zijn. Ook ora de

vcrdere beveiliging van dit belangrijke vroeg-

nedcrlandschc werk mogen we de berging in

het Rijksmuseum toejuichcn. Het is daar

minstens even goed op zijn plaals als in de

kerk te Alkmaar, waarvan het toch niet een

(') In het eerste tafereel staat op een stcencn

trapleuning een leeuwtje met wapcnschild, waarop

dit monogram : AA
TF

NEDEHL.4NnS(;il MI;i:M1:|; l.m l>e liim^crigen

spijzen fuit de Zevcu WcrUen van Ikirmliarliglieid).

Rijksmuseum, Amsterdam.

onaf'sclieidbaar decl uitmaaklc, en waar — in-

dien het oorspronkelijk, ten tijde van de

katholieke eeredienst, daarvoor geschilderd

niocht zijn — het toch sinds lang in een

vreemd millicu was lerechl gekomen.

W. STEENHOFF.

<^z^^^g^:^
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